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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan globalisasi ini banyak perusahaan yang

dituntut untuk dapat memaksimalkan kinerja karyawan. Hal ini berarti

bahwa perusahaan harus mampu menganalisis faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi kinerja karyawan. Dalam mengatasi hal tersebut sumber

daya manusia (SDM) adalah paling utama yang harus diperhatikan

perkembangannya karena dengan adanya SDM yang baik dan professional

akan sangat membantu dalam memaksimalkan kinerja dalam suatu

perusahaan. Kinerja karyawan adalah sebagai hasil kerja yang dicapai oleh

individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam

suatu perusahaan dalam periode tertentu, yang dihubungkan dengan suatu

ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan di mana individu

tersebut bekerja. Kinerja karyawan sangat penting bagi sebuah instansi

atau perusahaan untuk mengetahui kemampuan, keterampilan, kualitas

kerja, kuantitas kerja, dan waktu yang digunakan para karyawan untuk

bekerja. Dengan demikian Kinerja karyawan juga menentukan tercapainya

suatu tujuan yang diharapkan oleh sebuah instansi atau perusahaan.

Dunia bisnis menunjukkan kemampuan yang sangat pesat, diikuti

dengan munculnya berbagai perusahaan-perusahaan baru yang bergerak
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pada berbagai bidang. Perusahan-perusahaan yang ada tersebut selalu

berusaha untuk mendapatkan posisi maupun kondisi yang menguntungkan.

Kondisi seperti ini akan menimbulkan suatu persaingan yang sangat ketat

antar perusahaan yang ada. Persaingan juga semakin ketat dengan adanya

perkembangan informasi serta semakin meningkatnya teknologi sehingga

mengakibatkan adanya persaingan secara global dan menyeluruh.

Salah satu industri yang sedang berkembang pesat adalah industri

perhotelan, karena pada dasarnya hotel sudah menjadi kebutuhan bagi

setiap kalangan baik swasta maupun pemerintah. Industri perhotelan

merupakan salah satu bentuk perdagangan jasa yang menyediakan jasa

penginapan dan jasa pelayanan hotel lainnya. Operasional hotel tidak

terlepas dari peran penting sumber daya manusia yang ada didalamnya.

Sumber daya manusia pada sebuah hotel harus mempunyai satu tujuan

sama yaitu berkeinginan hotel mengalami peningkatan pendapatan dari

tahun ke tahun. Untuk itu kinerja yang baik serta meningkatkan hasil kerja

merupakan hal terpenting dalam mewujudkan kemajuan dalam

perusahaan.

Salah satu hotel di Kota Solo yaitu Hotel Grand Setia Kawan hotel

bintang tiga yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 290 A,

Banjarsari, Surakarta. Ini merupakan lokasi yang cukup strategis dan

berada di pusat Kota Solo dengan berbagai keuntungan yang ada. Lokasi

hotel yang strategis membuat hotel ini mudah di jangkau oleh para

wisatawan. Agar dapat bersaing dengan hotel-hotel lain di sekitarnya,
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Hotel Grand Setia Kawan harus memperhatikan kepuasan tamu. Dan

kepuasan tamu sangat berkaitan dengan pelayanan yang diberikan. Oleh

karena itu, Hotel Grand Setia Kawan harus meningkatkan pelayanan yang

diberikan kepada tamu agar tamu merasa puas dan akan kembali ke Hotel

Grand Setia Kawan untuk menginap.

Dengan semakin banyaknya jumlah hotel di Kota Solo maka

persaingan di industri perhotelan pun semakin meningkat. Untuk dapat

bersaing dengan para kompetitor, hotel memerlukan sumber daya manusia

yang mempunyai kinerja yang baik dalam menjalankan kegiatan

operasional hotel. Hotel yang ingin tetap eksisdan tidak tersingkir dari

persaingan tidak akan mengabaikan peningkatan sumber daya manusianya,

karena sumber daya manusia merupakan salah satu asset penting yang

membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh

karena itu, pihak manajemen hotel perlu meningkatkan kinerja karyawan.

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

pelatihan, motivasi kerja, kompensasi dan disiplin kerja. Pada penelitian

ini akan dibahas mengenai 4 faktor tersebut serta hubungannya dengan

kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan faktor yang sangat

penting bagi suatu perusahaan. Kinerja sebagai perwujudan perilaku kerja

seorang karyawan yang ditampilkan sebagai prestasi kerja sesuai dengan

peranannya dalam sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini

dikarenakan kinerja karyawan sebagai penentu keberhasilan serta

kelangsungan hidup perusahaan.
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Pelatihan adalah suatu proses pengembangan diri kepada karyawan

agar bisa bekerja lebih terampil dan meningkatkan pengetahuan maupun

keahlian karyawan. Dengan pelatihan yang dilakukan perusahaan

karyawan bisa mengetahui bagaimana bekerja dengan baik dan benar

sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan perusahaan, sehingga

kedepannya perusahaan bisa mencapai target yang ingin dicapai.

Pelaksanaan pelatihan tentunya harus dilakukan secara konsisten oleh

perusahaan, dalam pelaksanaanya juga harus disesuaikan dengan

kebutuhan dari jenis pekerjaan karyawan masing-masing serta ditunjang

juga kemampuan karyawan untuk mengikuti serangkaian proses pelatihan

yang dilakukan. Dengan adanya program pelatihan perusahaan bisa

mengukur kinerja karyawan dari waktu ke waktu, dengan hal ini

perusahaan bisa mengevaluasi apa yang seharusnya lebih ditekankan

dalam pelatihan maupun perusahaan.

Motivasi kerja adalah pendorong bagi seseorang untuk berperilaku

dan bekerja dengan giat dan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang

telah diberikan kepadanya dan merupakan tenaga emosional yang sangat

penting untuk sesuatu pekerjaan baru. Motivasi kerja sangat penting

karena dengan adanya motivasi kerja karyawan akan lebih bersemangat

dalam melaksanakan tugas yang diberikan dan dapat meningkatkan kinerja

karyawan. Tujuan motivasi kerja adalah 1) Untuk mengubah perilaku

karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan, 2) Meningkatkan gairah

dan semangat kerja, 3) Meningkatkan disiplin kerja, 4) Meningkatkan
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prestasi kerja, 5) Meningkatkan rasa tanggung jawab, 6) Meningkatkan

produksivitas dan efisiensi, 7) Menumbuhkan loyalitas karyawan pada

perusahaan. Kurangnya motivasi kerja akan berpengaruh pada

menurunnya semangat kerja karyawan, sehingga kinerja mereka dapat

menurun.

Kompensasi adalah penghargaan atau pendapatan yang berbentuk

uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan karena tenaga

kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi

kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator Kompensasi adalah gaji, jaminan kesehatan,

kesejahteraan karyawan, dan bonus. Jika pemberian Kompensasi tidak

merata maka karyawan akan merasa iri dengan karyawan lain dan dapan

menurunkan semangat kerja. Dengan pemberian kompensasi secara merata

dan adil karyawan akan merasa lebih bersemangat untuk bekerja karena

mereka merasa kebutuhannya telah terpenuhi.

Disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh

dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis

maupun yang tidak tertulis serta sangggup menjalankannya dan tidak

mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan

wewenang yang diberikan kepadanya. Disiplin kerja sangat penting karena

dengan karyawan mempunyai disiplin kerja maka akan menghasilkan
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kualitas kerja, kuantitas kerja dan waktu kerja yang baik sehingga dapat

meningkatkan kinerja karyawan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka

penulis tertarik untuk mengangkat judul “ANALISIS PENGARUH

PELATIHAN, MOTIVASI KERJA, KOMPENASI DAN DISIPLIN

KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA HOTEL

GRAND SETIA KAWAN SOLO”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukan di atas, maka yang

menjadi masalah pokok adalah :

1. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan ?

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan ?

3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan ?

4. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan ?

5. Apakah pelatihan, motivasi, kompensasi dan disiplin kerja

berpengaruh simultan terhadap kinerja karyawan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan.

2. Menganalisis pengaruh pemberian motivasi kerja terhadap kinerja

karyawan.
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3. Menganalisis pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja

karyawan.

4. Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.

5. Menganalisis variabel independen berpengaruh secara simultan

terhadap kinerja karyawan.

D. Manfaat Penelitian

Adapunmanfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan

mengenai kinerja karyawan. Serta dapat menerapkan teori-teori yang

telah penulis terima selama dibangku perkuliahan dengan masalah

yang khusus mengenai sumber daya manusia.

2. Bagi perusahaan

Memberikan sumbangan penelitian bagi perusahaan terutama tentang

pemberian pelatihan, motivasi kerja, kompensasi dan disiplin kerja

guna meningkatkan kinerja karyawan diwaktu yang akan datang.

3. Bagi universitas

Sebagai masukan guna untuk meningkatakan kualitas lembaga

pendidikan, termasuk yang ada didalamnya. Dan menambah referensi

bagi mahasiswa yang melakukan penelitian selanjutnya.
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E. Sistematika Penelitian

Sistem ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dari pokok

penelitian secara sistematika berisi informasi mengenai materi dan hal

yang dibahas dalam tiap-tiap bab.

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah

yang menjadi dasar pemikiran atau latar belakang, untuk

selanjutnya menguraikan mengenai rumusan masalah dan di

uraikan mengenai tujuan serta manfaat penelitian, kemudian

di akhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang

menjadi dasar dalam perumusan hipotesis dan penelitian ini

yaitu menguraikan mengenai teori kinerja karyawan,

pengertian pelatihan, motivasi kerja, kompensasi dan

disiplin kerja.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai variabel penelitian,

cara penentuan sampel, populasi, jenis dan sumber data,

serta metodologi analisis yang dipakai dala penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DATA DAN PEMBAHASAN



9

Pada bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian,

analisis data, pembahasan atau hasil pengolahan data.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang

diperoleh dari pembahasan, keterbatasan penelitian dan juga

saran-saran yang di rekomendasikan oleh peneliti kepada

perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


