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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam literatur pariwisata dan perhotelan masih sedikit yang diketahui tentang 

pengaruh karakteristik individu karyawan garis depan pada kinerja mereka 

(Karatepe, 2013), dan beberapa studi empiris telah menyelidiki dampak 

kepribadian pada hasil kinerja karyawan (Karatepe, 2013). Dalam bidang 

perhotelan (hospitality) karyawan baris depan atau yang biasa disebut frontline 

memiliki cara yang berbeda dalam pendekatannya dibandingkan dengan karyawan 

back office. Karena karyawan baris depan menentukan kualitas layanan, kepuasan 

dan loyalitas terhadap pelanggan. Maka dari itu kinerja yang baik sangat 

diharapkan di bidang perhotelan terutama karyawan baris depan. Dalam penelitian 

ini yang dimaksud karyawan baris depan adalah karyawan pada departement Food 

and Beverage (FnB). Contoh karyawan pada departement Food and Beverage 

adalah pelayan (waiter/waitress), kasir, cleaning (steward), banquet, food and 

beverage manager. Karyawan tersebut menjadi kunci akan layanan yang baik dan 

berdampak kepada kepuasan pelanggan. Maka dari itu, penelitian ini bermaksud 

untuk mempelajari dampak dari pekerjaan kepada karyawan, keterikatan 

karyawan terhadap pekerjaan, dan hubungan polychronicty terhadap kinerja 

seorang karyawan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kesuksesan seorang karyawan, seperti perbedaan karakteristik, kualitas, 

keterampilan (skills), dan kemampuan yang berbeda-beda pada setiap orang. 
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Karakteristik memiliki pengaruh dalam kesuksesan seorang karyawan, karena 

dengan memiliki karakteristik yang baik akan mudah di ingat oleh konsumen dan 

membuat konsumen tersebut menjadi loyal.  

Keterikatan kerja (Job Engagement) memiliki pengaruh penting terhadap 

organisasi, karena dalam keterikatan kerja mempengaruhi hasil kerja seseorang 

terhadap organisasi tersebut dan memiliki kontribusi yang besar (Demerouti & 

Cropanzano 2010; Macey & Schneider 2008) dalam Rich (2010). Job 

Engagement dapat diartikan sebagai keterikatan seorang karyawan dengan 

pekerjaannya, bukan hanya keterikatan secara fisik tetapi keterikatan secara 

emosional.  Hubungan antara karyawan dan perusahaan memiliki peran yang 

penting, apakah karyawan tersebut bertahan atau tidak dalam perusahaan tersebut. 

Terdapat beberapa kasus karyawan resign karena ketidak cocokan dengan 

perusahaannya. Employee engagement didasari oleh kepercayaan, komitmen 

antara karyawan dan perusahaan. Pendekatan job engagement bertujuan untuk 

meningkatkan kesuksesan bisnis, dan meningkatkan produktivitas. Job 

engagement membuat paham apa yang menjadi tujuan perusahaan, dan bagaimana 

cara karyawan memberikan kontribusi yang mempengaruhi jalannya perusahaan. 

Dalam penelitian ini, Novotel Bogor Raya digunakan sebagai objek penelitian. 

Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center yang terletak di Golf Estate 

Bogor Raya, Jawa Barat, Bogor 16710. Pemilihan Novotel Bogor Raya sebagai 

objek penelitian ini karena Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center 

merupakan hotel berskala menengah di bawah pimpinan perusahaan Accorhotels, 

Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center sudah berdiri sejak 1997 dan 
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masuk dalam hotel bintang 4 di Indonesia dan bintang 5 dalam kawasan kota 

Bogor, Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center saat ini memiliki 60 

cabang yang tersebar ke seluruh dunia. Menurut Schaufeli dan Bakker (2004) 

dalam Grobelna (2017) work engagement dapat didefinisikan sebagai keadaan 

pikiran positif dan penuh yang terkait dengan pekerjaan, ditandai dengan dedikasi, 

semangat dan penyerapan. Menurut Bakker dan Demerouti (2009) dalam Muñoz 

et al.,(2013) individu yang berdedikasi terlibat dalam pekerjaan mereka dengan 

kebanggaan dan antusiasme dan mereka mengalami rasa signifikansi, inspirasi 

dan tantangan. Menurut Bakker dan Denouti (2009) dalam Grobelna (2017) 

semangat mengacu pada energi dan ketahanan mental mereka selama bekerja. 

Akhirnya, individu yang terserap sangat terkonsentrasi dan dengan senang hati 

terlibat dalam pekerjaan mereka. Keterlibatan kerja dapat menghasilkan banyak 

hasil positif. Terbukti bahwa keterlibatan kerja meningkatkan komitmen 

organisasi termasuk komitmen afektif dan kepuasan secara simultan menurunkan 

intensi turnover. 

Pemilihan Novotel Bogor Raya sebagai tempat penelitian ini karena 

terindikasi penurunan kinerja  melalui jumlah komplain yang cukup banyak dalam 

kurun waktu 1 bulan, yaitu kurang lebih 15 komplain dari customers. Penelitian 

ini memperoleh data berdasarkan hasil wawancara dengan divisi Human 

Resources Management dan divisi front office. Alasan penelitian ini menggunakan 

data dari divisi Human Resources Management dan divisi front office adalah 

customers biasanya menyampaikan komplain kepada divisi front office dan divisi 

front office akan menyampaikan kepada divisi Human Resources Management. 
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Divisi front office menyatakan bahwa pada tahun 2019 dari bulan januari sampai 

September, divisi front office menerima kurang lebih 15 komplain setiap 

bulannya mengenai kurangnya variasi menu makanan di restoran, service yang 

lama untuk refill makanan dan pelayanan yang kurang ramah. Sementara menurut 

hasil wawancara kepada divisi front office pada tahun 2017 terdapat komplain 

sebanyak kurang lebih 720 komplain dan pada tahun 2018 terdapat komplain 

sebanyak kurang lebih 1000 komplain. Berdasarkan hasil wawancara kepada 

manager, dikarenakan kurangnya pelatihan untuk divisi. William Fitzgerald 

(1992) dalam Shafiq dan Hamza (2017) menjelaskan bahwa penelitian merupakan 

pencapaian dari pemahaman dan keteramipilan untuk mempresentasikan 

tugasnya. Kemudian Goldstein dan Ford (2002) dalam Shafiq dan Hamza (2017) 

mendeskripsikan pelatihan sebagai metode untuk belajar dan pengembangan 

untuk meningkatkan efisiansi seseorang, tim dan organisasi. Sementara 

Gansberghe (2003) dalam Shafiq dan Hamza (2017) mendefinisikan 

pembangunan sebagai proses jangka panjang yang dirancang untuk meningkatkan 

potensi dan efektivitas. Pelatihan dan pengembangan berpotensi sebagai upaya 

untuk menyelaraskan tujuan dari suatu organisasi (Orpen 1997; Martin dan Bartol 

1998; Cook dan Crossman 2004) dalam Shafiq dan Hamza (2017). Hotel Novotel 

Bogor Raya mendapat komplain mengenai pelayanan di restoran yang menurut 

para customer itu para pelayannya kurang ramah dan kurang cekatan dalam 

merespon keluhan dari customer, lalu makanan di restoran yang menurut 

kebanyakan customer terlalu asin, serta membutuhkan waktu yang lama saat 

merefill makanan yang sudah habis di restoran, response yang diberikan oleh food 
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and beverage manager yang terlalu lama dalam menangani keluhan yang di 

sampaikan oleh customer dan juga customer harus menunggu lama ketika 

memesan makanan melalui room service. 

Job performance dalam Hotel Novotel Bogor Raya biasa di nilai dari 

kinerja karyawannya. Job performance tersebut di nilai dalam satu tahun sekali, 

biasanya di lakukan pada saat akhir tahun. Penilaian job performance dilakukan 

dalam bentuk interview dan form penilaian, form tersebut sudah di siapkan dari 

accor pusat. Biasanya penilaian ini dilakukan oleh manager supervisor di setiap 

divisi. Penilaian kerja adalah pengukuran berbasis produk dan perilaku 

berdasarkan pada pengaturan yang telah dirancang untuk meniru konteks 

kehidupan nyata dimana pengetahuan dan keterampilan benar-benar diterapkan 

(American Research Research Association, American Psychological Association 

& National Council on Measurement in Educatuin, 1999 pp. 179 dalam Quansah 

2018). Palm (2008) dalam Quansah (2018) menyatakan bahwa penilaian kerja 

dianggap memiliki kemungkinan yang lebih baik untuk mengukur keterampilan 

dan komunikasi yang kompleks, yang dianggap memiliki kompetensi penting. 

Penilaian Job Performance memiliki bukti setiap skor dalam penilaian mewakili 

konstruk yang dirancangnya dan tidak termasuk varian konstruk yang tidak 

relevan Messick (1989) dalam Quansah (2018). Menurut Christian et al., (2011, 

90) dalam (Karatepeet al., 2013) memilih Job Performance sebagai hasil penting 

dari keterlibatan kerja karyawan berasal dari argumen bahwa sedikit yang 

diketahui tentang keunikan keterlibatan sebagai prediktor kinerja pekerjaan dan 



6 

 

bukti empiris yang berkaitan dengan kinerja hasil dari perlibatan kerja dalam 

konteks pekerjaan layanan garis depan tampaknya masih terlalu penting. 

Menurut pernyataan divisi Human Resources Management terdapat 

tingkat turnover sebanyak 30% pada karyawan operasional dikarenakan career 

development. Menurut pernyataan Human Resources Management rata-rata 

karyawan yang bekerja di back office memiliki tingkat turnover yang lebih rendah 

dari karyawan operasional. Sedangkan supervisor memiliki pernyataan bahwa ia 

tidak memiliki opportunities dalam pekerjaannya yang mengakibatkan ia tidak 

memiliki work engagement. Intensi turnover karyawan mengacu pada 

kemungkinan seorang karyawan meninggalkan pekerjaannya saat ini. Setiap 

organisasi terlepas dari lokasi, ukuran atau sifat bisnisnya selalu memberikan 

perhatian utama tentang niat pergantian karyawan (Belete, 2018). Pergantian 

dapat diklasifikasikan sebagai pergantian sukarela dan tidak disengaja. Seperti 

yang dikatakan Perez (2008) dalam Belete (2018), karena turnover sering 

dikaitkan dengan variabel-variabel, seperti kepuasan kerja, penting untuk 

membedakan turnover sukarela dari turnover tidak sukarela, jika tidak maka 

estimasi hubungan semacam itu dalam hal semua lulusan akan tidak akurat. 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, ditunjukkan 

pada tabel berikut: 

Judul Penelitian Penulis Variabel Hasil 

Job Characteristics, 

Work Involvement 

Johari 

Johanim & 

Independen: 

Karakteristik Pekerjaan, 

Karakteristik 

Karyawan, 
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and Job Performance 

of Public Servants. 

Khulida 

Yahya. 2019 

 

Keterlibatan Pekerjaan. 

Dependen: Kinerja 

Pekerjaan. 

 

Keterlibatan Pekerjaan 

berpengaruh terhadap 

Kinerja Pekerjaan. 

 

Positive group 

affective tone and 

employee work 

engagement: A 

multilevel 

investigation. 

Linlin  

Zhang & 

Nan Zhang. 

2017 

Indenpenden: Pengaruh 

positif.  

Dependen: keterlibatan  

kerja. 

 

Pengaruh Positif  

berpengaruh terhadap 

Keterlibatan Kerja. 

Linking Work 

Engagement to Job 

Performance 

Through Flexible 

Human Resource 

Management. 

Chandra 

Sekhar,  

Manoj 

Patwardhan 

& Vishal 

Vyas. 2018 

Indenpenden:  

Keterlibatan kerja.  

Dependen: Kinerja  

pekerjaan. 

 

Keterlibatan Kerja  

terhadap Kinerja  

Pekerjaan. 

Relationships 

between Job Level  

Polychronicity and 

Employee 

Performance among 

Service State 

Corporations in 

Christine  

Ngari, 

WarioGuyo

& Romanus  

Odhiambo. 

2016 

Indenpenden:  

Polychronicity  

Dependen: Kinerja  

pekerjaan. 

 

Polychronicity  

terhadap Kinerja  

Pekerjaan. 
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Kenya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang, maka penelitian ini akan menggunakan 

rumusan masalah: 

1. Apakah pekerjaan berpengaruh positif terhadap keterikatan pekerjaan ?. 

2. Apakah positivity affecitivity berpengaruh positif terhadap keterikatan 

pekerjaan ?. 

3. Apakah polychronicity berpengaruh positif terhadap keterikatan pekerjaan ?. 

4. Apakah keterkaitan pekerjaan berpengaruh positif terhadap kinerja pekerjaan ?. 

5. Apakah polychronicity berpengaruh positif terhadap kinerja pekerjaan ?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif pekerjaan terhadap keterikatan pekerjaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif positivity effectivity terhadap keterikatan 

karya. 

3. Untuk mengetahui pengaruh positif polychronicity terhadap keterikatan 

pekerjaan. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh positif keterkaitan pekerjaan terhadap kinerja 

pekerjaan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh positif polychronicity terhadap kinerja pekerjaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan manfaat yang baik secara teoritis 

maupun secara prakteknya. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi informasi terbaru 

secara ilmiah yang belum ditemukan dari penelitian yang ada sebelumnya. 

Penelitian ini dilakukan untuk memberi pemahaman hubungan antara signifkansi 

kerja, positive affectivity, polychronicity terhadap keterikatan pekerjaan, hubungan 

antara keterikatan pekerjaan terhadap kinerja pekerjaan dan hubungan 

polychronicity terhadap kinerja pekerjaan karyawan Hotel Novotel Bogor Raya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan saran dan masukan 

kepada Hotel Novotel Bogor Raya untuk melihat bagaimana pengaruh 

karakteristik individu dan pekerjaan pada keterlibatan kontak pada karyawan 

Hotel Novotel Bogor Raya dengan hasil kinerja mereka. Selain itu, penelitian ini 

juga diharapkan dapat membangun Hotel Novotel Bogor Raya dalam 

meningkatkan hasil kinerja karyawan mereka.  

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 
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Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya membahas mengenai 

dampak dari pekerjaan kepada karyawan, keterikatan sesorang terhadap 

pekerjaannya, dan hubungan polychronicity terhadap kinerja karyawan yang 

sudah bekerja selama minimal 1 tahun di Novotel Bogor Golf Resort and 

Convention Center, karena karyawan yang sudah bekerja selama minimal 1 tahun 

dianggap sudah dapat beradaptasi dengan baik terhadap pekerjaan dan dianggap 

sudah memiliki keterikatan terhadap pekerjaan. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dan memberikan gambaran umum dalam memahami 

penelitian ini, maka  penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan pembagian 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan juga sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai dasar-dasar teori yang digunakan dalam penelitian 

ini, seperti definsi dari sumber daya manusia, perilaku organisasi, motivasi, 

karakteristik pekerjaan, keterikatan pekerjaan. Bab ini menyajikan hipotesis 

penelitian dan model penelitian yang digunakan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian seperti, paradigma penelitian, 

objek penelitian, subjek penelitian, etika pengumpulan data, variabel penelitian, 

Definisi Konseptual dan Operasional, sumber data, teknik pengumpulan data, 

skala pengukuran, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik penyusunan 

kuesioner, desain sampel, penentuan jumlah sampel, Penguji Kualitas Data serta 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis data penelitian serta pemecahan masalah dari 

data yang telah diperoleh, data-data yang diperoleh melalui kuisioner, dimana 

pengolahan dilakukan dengan menggunakan uji validalitas dan reabilitas. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil 

pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang 

dibuat dapat digunakan sebagai acuan penelitian di masa mendatang. Namun, 

dengan menggunakan subjek, objek, dan metode penelitian yang berbeda. Selain 

itu, bab ini juga memberikan saran yang berguna bagi kemajuan hotel. 


