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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan jumlah kendaraan bermotor 

di Indonesia turut meningkat. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor rata-rata 

dalam lima tahun terakhir tercatat 9,5 persen per tahun. Jumlah kendaraan 

bermotor di wilayah Jakarta sendiri telah mencapai 5,8 juta unit. Lima koma tujuh 

juta unit atau 98,5% dari jumlah tersebut adalah kendaraan pribadi dan sisanya 

adalah kendaraan umum (Polda Metro Jaya, 2008).  

 Tingginya intensitas aktivitas masyarakat di Jakarta, terutama pada 

kawasan pusat kota, memberikan pengaruh yang besar terhadap tarikan lalu lintas 

kendaraan bermotor dari wilayah-wilayah sekitarnya. Akibatnya, banyak 

pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi dengan berbagai kepentingan 

menggunakan tempat penitipan kendaraan atau parkir. 

 Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang 

menginginkan kendaraannya diam di tempat, dimana tempat tersebut mudah 

untuk dicapai. Jika suatu kawasan tidak menyediakan tempat parkir, para 

pengunjung tentu akan mengalami kesulitan saat hendak menitipkan 

kendaraannya, dan pada akhirnya kawasan tersebut akan sepi pengunjung. 

Disamping itu, tidak tersedianya tempat parkir yang memadai dapat 

mengakibatkan memburuknya kondisi lalu lintas, yakni terjadinya antrian panjang 

yang terutama dirasakan pada jam-jam sibuk (peak hours). Karena keberadaannya 

yang sangat dibutuhkan bagi pemilik kendaraan pribadi, maka tempat parkir 
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selalu disediakan di tempat-tempat umum, salah satunya adalah pusat 

perbelanjaan modern atau mall. 

 Pembangunan mall yang terus menjamur di Jakarta membuka peluang 

bisnis baru yang cukup menggiurkan, yaitu bisnis parkir (parking business). 

Seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus 

tuntutan masyarakat mengenai citra perparkiran ditambah dengan kebutuhan akan 

kecepatan dan pengendalian operasi pelayanan, mendorong perusahaan jasa 

perparkiran untuk berbenah diri dengan mengadopsi sistem komputerisasi. 

Walaupun demikian, sebaik dan secanggih apapun sistem komputerisasi 

yang digunakan akan sulit mendatangkan hasil yang optimal jika tidak ditunjang 

oleh kemampuan manajemen perparkiran yang baik. Oleh karena itu, manajemen 

yang profesional disertai dengan sumber daya manusia yang berdedikasi dan 

berkualitas tinggi merupakan prasyarat bagi optimalitas pengelolaan perparkiran 

suatu kawasan, yang akhirnya akan memberikan kepuasan dan nilai tambah, baik 

bagi pemilik property maupun pengunjungnya.  

Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh sejauh mana pengelolaan di 

bidang sumber daya manusia ini mampu menunjang dan memuaskan keinginan 

karyawan maupun perusahaan. Penurunan kualitas sumber daya manusia memberi 

konsekuensi terhadap penurunan kualitas perusahaan jasa parkir. Oleh karena itu, 

berbagai upaya dibidang sumber daya manusia perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan perusahaan jasa parkir dalam rangka menciptakan 

pelayanan yang berkualitas bagi pengunjung. 

PT Sumber Aneka Sempana merupakan salah satu perusahaan yang telah 

berpengalaman puluhan tahun dalam mengelola bisnis perparkiran. Sebagai 
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perusahaan yang mengkhususkan diri di bidang jasa perparkiran sejak tahun 1985, 

konsep perparkiran yang tertib, aman, dan nyaman, dengan karyawan pelaksana 

lapangan parkir yang ramah telah menjadi komitmen PT Sumber Aneka Sempana.  

Kualitas dan kreativitas karyawan pelaksana lapangan parkir merupakan 

kunci utama kesuksesan pengelolaan parkir PT Sumber Aneka Sempana. Hal ini 

dikarenakan tugas yang diembannya berinteraksi langsung dengan pengunjung, 

yakni memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengunjung, baik di pintu 

masuk dan pintu keluar maupun di jalur parkir. Karena posisinya yang sangat 

penting bagi perusahaan, maka kinerja karyawan pelaksana lapangan parkir 

menjadi perhatian utama manajemen PT Sumber Aneka Sempana. 

Kuncoro et al. (2009) menyatakan bahwa kinerja karyawan pelaksana 

lapangan parkir dipengaruhi oleh pelatihan, komitmen organisasi, dan 

kompensasi. Pelatihan akan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk 

mengembangkan keahlian dan kemampuan dalam bekerja (Nawawi, 2008). 

Namun, kemampuan, kecakapan dan keterampilan karyawan tidak ada artinya 

bagi perusahaan jika karyawan tidak mau bekerja keras menggunakan 

kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya. Dengan demikian, 

komitmen karyawan kepada perusahaan juga merupakan hal yang penting. 

Karyawan yang menunjukkan komitmen organisasi tinggi memiliki 

keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam 

menyokong kesejahteraan dan keberhasilan perusahaan tempatnya bekerja 

(Hasibuan, 2010). Zulkarnaen (2008) menyatakan bahwa komitmen sangat erat 

kaitannya dengan kompensasi. Kompensasi yang tidak kompetitif dapat 

menyebabkan karyawan keluar dari perusahaan. Disisi lain, karyawan 
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mengharapkan kinerjanya berkorelasi positif dengan kompensasi yang adil dari 

perusahaan. Menurut Simamora (1999), pemberian kompensasi yang sesuai 

dengan haknya akan sangat mempengaruhi kinerja seseorang. Dengan 

mempertimbangkan situasi yang disebutkan diatas, merupakan hal yang menarik 

untuk mengetahui bagaimana pelatihan, komitmen organisasi, dan kompensasi 

memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan    pelaksana lapangan parkir PT 

Sumber Aneka Sempana. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

 Areal parkir merupakan pintu gerbang pertama bagi kendaraan 

pengunjung yang ingin memasuki suatu kawasan atau lokasi. Oleh karena itu, 

kinerja karyawan pelaksana lapangan parkir yang dilihat dari faktor pelayanan, 

kelancaran, keramah-tamahan, dan kedisiplinan menjadi perhatian utama. 

  Tiga faktor utama yang mempengaruhi kinerja karyawan pelaksana 

lapangan parkir adalah pelatihan, komitmen organisasi, dan kompensasi (Kuncoro 

et al., 2009). Kurangnya pelatihan, pengawasan dan komitmen mengakibatkan 

penurunan kinerja karyawan di perusahaan. Disamping itu, pemberian kompensasi 

yang tidak tepat juga akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Ketidaktepatan pemberian kompensasi dapat disebabkan oleh pemberian jenis 

kompensasi yang kurang menarik dan pemberian penghargaan yang kurang tepat, 

sehingga membuat karyawan tidak memiliki keinginan meningkatkan kinerjanya 

untuk mendapatkan kompensasi tersebut. Jika masalah ini diabaikan, maka kinerja 

karyawan akan terus menurun, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan 

kinerja dan kualitas perusahaan. 
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PT Sumber Aneka Sempana merupakan perusahaan yang telah 

berpengalaman puluhan tahun dalam mengelola bisnis parkir. Walaupun perusahaan 

telah berjalan cukup lama, penurunan kinerja karyawan pelaksana lapangan parkir 

kerap terjadi. Hal ini tercermin dari tingkat kedisiplinan karyawan pelaksana lapangan 

parkir yang menurun, terutama berkaitan dengan jadwal kerja, kelancaran pelayanan, 

dan kelambanan dalam melaksanakan tugas, yang selanjutnya akan berpengaruh 

terhadap kepuasan pengunjung. Berdasarkan fakta diatas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi karyawan terhadap pelatihan, komitmen organisasi, 

kompensasi, dan kinerja? 

2. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap komitmen organisasi karyawan? 

3. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap komitmen organisasi karyawan? 

4. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan? 

5. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan? 

6. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan? 

7. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan terkait dengan pelatihan, komitmen organisasi, dan 

kompensasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Menganalisis persepsi karyawan terhadap pelatihan, komitmen organisasi, 

kompensasi, dan kinerja. 

2. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap komitmen organisasi karyawan. 

3. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap komitmen organisasi karyawan. 
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4. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. 

5. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. 

6. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

7. Merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan terkait dengan pelatihan, komitmen 

organisasi, dan kompensasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, mendapatkan pengalaman praktis serta mengaplikasikan teori-

teori ilmu manajemen sumber daya manusia yang diperoleh selama masa 

perkuliahan. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi bahan masukan terkait dengan 

pelatihan, komitmen organisasi, dan kompensasi, sehingga tercipta 

peningkatan kinerja karyawan dalam mendukung pencapaian tujuan 

perusahaan. 

3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan manajemen 

sumber daya manusia, terkait dengan pelatihan, komitmen organisasi, dan 

kompensasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Dengan keterbatasan data yang diperoleh, maka penelitian hanya 

dilakukan di lokasi perparkiran PT Sumber Aneka Sempana di Kompleks THR 

Lokasari dengan memfokuskan pada pengaruh pelatihan, komitmen organisasi, 
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dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Adapun karyawan yang dimaksud 

adalah karyawan pelaksana lapangan parkir, meliputi karyawan Perjanjian Kerja 

Waktu Tidak Tentu (PKWTT) atau karyawan tetap, karyawan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak, dan karyawan Harian Lepas. 

  




