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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karyawan sangat dibutuhkan keberadaannya dalam sebuah perusahaan. 

Kesuksesan sebuah perusahaan bergantung pada salah satunya karyawan sebagai 

sumber daya manusia (Senen & Solihat, 2008). Karyawan memegang peranan penting 

sebab keberadaannya menjadi penggerak utama sebuah organisasi termasuk dalam hal 

meningkatkan keuntungan maupun mencapai tujuan yang dimiliki perusahaan. Oleh 

sebab itu karyawan perlu untuk meningkatkan kompetensi serta kualitas dirinya. Hal 

ini dikarenakan sebagai penggerak organisasi karyawan turut berpartisipasi dalam 

mendukung keberhasilan perusahaannya di tengah persaingan yang ada (Agusta & 

Sutanto, 2013). Maka dari itu perusahaan dan manajemen di dalamnya dapat menjadi 

fasilitator bagi karyawan dalam hal meningkatkan kemampuan karyawan (Aarabi, 

Subramaniam, & Akeel, 2013). 

Terdapat berbagai jenis bidang perusahaan, salah satunya adalah perusahaan 

yang bergerak dalam bidang jasa. Pada perusahaan jasa juga terdapat penjualan produk 

namun kesuksesan perusahaan jasa diukur dari kualitas interaksi yang dibangun antara 

perusahaan dengan konsumen (Djati, 2005). Pada proses interaksi ini, karyawan 

berperan sebagai representatif dari perusahaan di hadapan konsumen, itu sebabnya 

karyawan menjadi elemen yang sangat penting dalam sebuah perusahaan jasa. 

Dijelaskan lebih lanjut bahwa performa yang ditampilkan karyawan menjadi faktor 
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penentu dalam melihat kemampuan perusahaan memberikan hal yang diharapkan oleh 

konsumen. Performa karyawan tersebut adalah hal yang langsung terlihat pertama kali 

yang kemudian membentuk persepsi konsumen (Djati & Ferrinadewi, 2005). Apabila 

hal yang dilihat konsumen cenderung baik, maka salah satu tujuan perusahaan dalam 

meningkatkan word of mouth yang positif antar konsumen dan konsumen yang setia 

akan terpenuhi, namun bila buruk maka yang terjadi adalah sebaliknya (Liang, Tseng, 

& Lee, 2010). 

Sebuah perusahaan jasa dapat terus beroperasi tidak hanya karena kontribusi 

karyawan pada departemen front liner, tetapi juga karyawan yang bekerja pada 

departemen back office. Karyawan yang berada di departemen front liner merupakan 

“konsumen” bagi karyawan di departemen lain yang harus dilayani dengan mendukung 

aktivitas karyawan front liner agar dapat terus membangun interaksi yang sukses 

dengan konsumen perusahaan (Djati & Ferrinadewi, 2005). 

Sektor pariwisata dan hospitality merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa atau pelayanan. Pada sektor tersebut karyawan perlu untuk memiliki 

kualitas yang baik seperti bekerja dengan produktif, memiliki nilai moral yang baik, 

disiplin, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya (Kingir & Mesci, 2010). Ketika 

karyawan memiliki kualitas yang baik, mereka pun mampu membantu perusahaan 

dalam memberikan pelayanan yang baik demi kepuasan tamunya (Sumiyati, 

Masharyono, Pratama, & Purnama, 2016). Namun, kualitas yang baik baru akan 

muncul ketika karyawan tersebut memiliki motivasi kerja dalam dirinya (Ajala, 2012).   

Hal ini diperkuat dengan data yang dijabarkan oleh Badan Pusat Statistik 

Provinsi Banten pada tahun 2019 mengenai Tingkat Penghunian Kamar (TPK). 
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Dijelaskan bahwa TPK pada hotel berbintang di daerah Banten mengalami penurunan 

sebesar 3,49 poin, yaitu dari 52,28% menjadi 49,09% (Badan Pusat Statistik, 2019). 

Lebih spesifiknya, hotel berbintang lima di daerah Banten mengalami penurunan TPK 

yang cukup tinggi, yaitu dari 39,41% menjadi 31,14%. Amelia (2016) menyatakan 

bahwa gambaran motivasi kerja karyawan dapat dilihat dari occupancy rate atau TPK 

di sebuah hotel. Apabila TPK yang diperoleh rendah, maka hal tersebut dapat 

mengindikasikan motivasi kerja karyawan yang rendah, dan sebaliknya. Pernyataan ini 

didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu tingginya keuntungan hotel seperti 

customer loyalty, sales revenue, dan occupancy rate menunjukkan kualitas berupa 

produktivitas yang tinggi dari karyawan hotel yang bekerja di dalamnya (Sasse & 

Richardson, dalam Kilic & Okumus, 2005).  

Menurut Tremblay, Blanchard, Taylor, Pelletier, dan Villeneuve (2009) individu 

dengan motivasi kerja yang tinggi dapat dilihat dari produktivitasnya karena ia 

mempersepsikan pekerjaan yang dilakukan sebagai hal yang menyenangkan dan 

memuaskan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu adanya 

keterkaitan antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja karyawan (Kamdron, 2015). 

Pada industri jasa khususnya perhotelan, kepuasan kerja karyawan dapat 

mempengaruhi produktivitas serta kualitas dari cara karyawan tersebut melayani tamu 

(Lockyer, 2010). Karyawan yang puas dalam pekerjaannya cenderung memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi tamunya, sehingga mempengaruhi hubungan hotel dengan 

tamu secara positif. Hasil dari hubungan yang positif ini adalah meningkatnya 

customer loyalty yang kemudian menjadi keuntungan bagi hotel (Varghese, 2019). 
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Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat motivasi kerja yang rendah 

dalam menjalani dunia pekerjaannya. Penelitian tersebut dilakukan di 142 negara oleh 

sebuah perusahaan konsultan asal Amerika Serikat yang menyatakan bahwa secara 

umum hanya 13% karyawan di dunia yang terdorong untuk berkomitmen dan bekerja 

bagi perusahannya. Gallup menyatakan bahwa di Jakarta sendiri, sebesar 77% 

karyawan memiliki motivasi kerja serta usaha yang rendah dalam hal mencapai tujuan 

yang dimiliki oleh perusahaan tempat mereka bekerja (Gallup, 2013).  

Karyawan memiliki peranan yang sangat penting, khususnya mereka yang 

bekerja di dalam sebuah hotel (Mhlanga, 2018). Sebuah hotel sangat memerlukan 

karyawan agar operasional hotel tetap berjalan (Achmad, 2016). Salah satu indikator 

kesuksesan sebuah hotel adalah karyawan dengan motivasi kerja yang tinggi. Menurut 

Pinder (1998 dalam Tremblay, Blanchard, Taylor, Pelletier, & Villeneuve, 2009) 

motivasi kerja merupakan dorongan yang berasal dari dalam maupun luar individu 

untuk melakukan suatu pekerjaan.  

Berdasarkan alat ukur WEIMS (Work Extrinsic and Intrinsic Motivation) yang 

digunakan dalam penelitian ini, motivasi kerja yang tinggi diartikan sebagai motivasi 

intrinsik, sedangkan motivasi yang rendah diartikan sebagai motivasi ekstrinsik 

(Tremblay, Blanchard, Taylor, Pelletier, & Villeneuve, 2009). Karyawan dengan 

motivasi intrinsik bekerja dengan inisiatif pribadi. Sedangkan karyawan dengan 

motivasi ekstrinsik bekerja dengan berlandaskan keuntungan dan kerugian yang 

mereka peroleh dari pekerjaan tersebut (Cerasoli, Nicklin, & Ford, 2014).  

Pada dasarnya kedua sumber motivasi tersebut dapat meningkatkan performa 

karyawan dalam bekerja. Namun hal yang membedakan keduanya adalah dapat dilihat 



 

 5 

saat karyawan memunculkan performa melalui perilaku bekerjanya. Karyawan yang 

bekerja dengan dorongan dari dalam cenderung melihat pekerjaannya sebagai 

pengalaman yang memiliki tujuan dan menyenangkan (Hendijani, Bischak, Arvai, & 

Dugar, 2016). Pada saat karyawan melihat pekerjaan yang dijalaninya sebagai hal yang 

demikian, maka mereka cenderung akan lebih terlibat aktif di dalamnya dan terdorong 

untuk mengeluarkan usaha yang lebih dalam bekerja. Dengan demikian hal tersebut 

mengarahkan karyawan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama dalam 

sebuah perusahaan bila dibandingkan dengan mereka yang termotivasi oleh faktor 

eksternal (Cerasoli, Nicklin, & Ford 2014).  

Hal ini berbanding terbalik dengan karyawan yang bekerja berlandaskan 

motivasi ekstrinsik, sebab motivasi yang berasal dari luar diri karyawan cenderung 

menghalangi karyawan untuk bekerja secara sukarela dan dengan inisiatif pribadi. Hal 

ini dikarenakan karyawan tersebut cenderung menghubungkan pekerjaan yang 

dilakukan dengan untung rugi yang diperoleh dibandingkan nilai dari pekerjaan itu 

sendiri. Apabila suatu saat keuntungan tersebut tidak ada, maka dorongan bekerja pada 

karyawan tersebut akan menurun (Hendijani, Bischak, Arvai, & Dugar, 2016). Hal ini 

membuat karyawan dengan motivasi kerja ekstrinsik memunculkan performanya 

dalam bekerja dengan bergantung pada faktor eksternal yang dalam satu waktu dapat 

menghilang (Ryan & Deci, 2018). Karyawan dengan motivasi ekstrinsik juga 

cenderung lebih pasif baik dalam bekerja maupun dalam hal meningkatkan 

kemampuannya dalam bekerja (Benware & Deci, dalam Cerasoli, Nicklin, & Ford 

2014).  
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Motivasi kerja yang tinggi membantu karyawan dalam bekerja untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang hendak dicapai sebuah hotel (Lundberg, Gudmundson, & 

Andersson, 2009). Produktivitas yang baik dalam sebuah hotel juga dapat terlihat 

ketika karyawannya termotivasi dalam melakukan pekerjaannya (Crewson, dalam 

Georgellis, Iossa, & Tabvuma, 2010). Selain itu, motivasi tinggi yang dimiliki 

karyawan cenderung membuat mereka lebih bersemangat dan lebih terlibat dalam 

pekerjaannya (Schaufeli, Bakker, & Rhenen, 2009). Keterlibatan yang tinggi tersebut 

dapat berupa memberikan pelayanan yang baik bagi tamu sehingga tamu menjadi puas 

dan kembali menggunakan jasa dan produk perusahaan (Salanova, Agut, & Peiro, 

2005). Hal tersebut pada akhirnya menjadi pemasukan dan meningkatkan keuntungan 

bagi perusahaan, dalam hal ini yaitu hotel (Storbacka, Strandvik, & Gronroos, dalam 

Salanova, Agut, & Peiro, 2005).  

Sebaliknya, hal tersebut bertolak belakang apabila karyawan dalam sebuah 

perusahaan memiliki motivasi kerja yang rendah. Karyawan dengan motivasi kerja 

yang rendah akan berpengaruh negatif terhadap karyawan itu sendiri maupun 

perusahaan (Wong, Siu, & Tsang dalam Chiang & Jang, 2008). Menurut Tremblay, 

Blanchard, Taylor, Pelletier, dan Villeneuve (2009) pengaruh negatif yang dapat 

dirasakan karyawan secara personal adalah seperti kelelahan baik secara fisik maupun 

mental, permasalahan mental seperti stress hingga depresi. Bagi perusahaan, dampak 

negatif dari motivasi kerja karyawan yang rendah adalah meningkatnya turnover di 

perusahaan seperti penelitian yang telah dilakukan pada sejumlah karyawan bank dan 

guru di Belanda (Houkes, Janssen, de Jonge, & Nijhuis, dalam Tremblay, Blanchard, 

Taylor, Pelletier, & Villeneuve, 2009). 
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Setelah melakukan wawancara dengan beberapa karyawan di perusahaan Hotel 

Aryaduta Lippo Village dalam rentang waktu mulai dari tanggal 22 Agustus – 19 

September 2019, pemagang menemukan beberapa permasalahan yang berkaitan 

dengan motivasi kerja. Salah satu karyawan menjelaskan bahwa menggunakan bahasa 

Inggris dalam berkomunikasi merupakan salah satu tantangan yang ada dalam 

perusahaan. Penggunaan Bahasa Inggris dianggap penting untuk memberikan 

pelayanan yang lebih baik lagi khususnya kepada tamu yang berasal dari luar negeri. 

Maka dari itu, Human Resources Department (HRD) memfasilitasi karyawan untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dengan menyediakan training berbasis 

online. Training tersebut bersifat wajib dan dikerjakan secara mandiri. Tetapi pada 

kenyataannya masih ditemukan karyawan yang tidak mengerjakan training sesuai 

dengan ketentuan yang ada. Terdapat juga karyawan yang baru mengerjakan online 

training tersebut setelah diinformasikan mengenai konsekuensi yang akan diberikan 

apabila online training tidak dikerjakan. 

Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa masih 

terdapat karyawan yang terlambat datang bekerja. Hal ini diakuinya sebagai suatu hal 

yang wajar karena setiap karyawan yang terlambat bukanlah tanpa alasan, melainkan 

karena hari sebelumnya ia sudah bekerja lewat dari jam yang seharusnya. Ia melihat 

keterlambatan yang dilakukan adalah sebagai sebuah reward karena telah melakukan 

pekerjaan lebih dari yang seharusnya hingga jam kerjanya pun melebihi batas yang 

ditentukan perusahaan atau lembur. Selain itu, karyawan lainnya menyatakan cukup 

mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya, sebab fasilitas yang tersedia 

dianggap sudah tidak layak lagi untuk digunakan karena sering mengalami kerusakan. 
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Dijelaskan lebih lanjut selain fasilitas yang rusak, terdapat juga fasilitas yang belum 

tersedia sehingga operasional pun menjadi terhambat dan memperlambat pergerakan 

karyawan dalam menyediakan kebutuhan perusahaan. Hal ini diakui karyawan tersebut 

membuat dirinya merasa tidak dapat memberikan usaha yang lebih karena terhambat 

oleh fasilitas yang kurang menunjang pekerjaannya (Personal Communication, 2019). 

 Melihat permasalahan-permasalahan yang ada, maka dari itu pemagang ingin 

melihat gambaran motivasi kerja pada karyawan Hotel Aryaduta Lippo Village. 

 

1.2  Tujuan Magang 

Tujuan dari magang yang dilakukan antara lain untuk: 

1. Melihat gambaran motivasi pada karyawan Hotel Aryaduta Lippo Village. 

2. Memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program 

studi Psikologi sebagai tugas akhir pemagangan. 

 

1.3  Lokasi Magang  

Pemagang melakukan kegiatan magang di Hotel Aryaduta Lippo Village yang 

bertempat di Jalan Boulevard Jenderal Sudirman No. 401, Bencongan, Kecamatan 

Kelapa Dua, Tangerang, 15811. Lebih spesifiknya, pemagang menempati ruangan 

HRD yang berada di lantai dua dalam bangunan dekat pos satpam hotel. 
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1.4  Waktu Magang 

Waktu magang yaitu dimulai dari hari Senin, 5 Agustus 2019 sampai dengan 

Selasa, 31 Desember 2019. Waktu kerja pemagang adalah hari Senin hingga Jumat 

pukul 08.30 - 17.30 WIB. 


