
1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dunia bisnis, manusia merupakan aset terpenting dalam mendukung 

kinerja perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tenaga kerja memegang 

peranan penting dalam meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan. 

Moeheriono (2009) menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi dengan 

berbagai ragam kinerja tergantung kepada kinerja seluruh anggota organisasi itu 

sendiri. Unsur individu manusialah yang memegang peranan paling penting dan 

menentukan keberhasilan perusahaan, misalnya bisnis perhotelan. 

Pekerjaan yang dilakukan pada dunia perhotelan merupakan salah satu 

pekerjaan atau aktivitas yang selalu dilakukan secara berulang. Karyawan 

dihadapkan pada rutinitas yang sama dari hari ke hari. Pada kondisi pekerjaan 

seperti ini karyawan sangat rentan terhadap kejenuhan yang menyebabkan tidak 

adanya kepuasan dalam bekerja. Faktor kepuasan finansial, kepuasan fisik, 

kepuasan sosial dan kepuasan psikologi juga berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja. Kurang atau hilangnya motivasi kerja juga berpengaruh terhadap kinerja. 

Padahal, karyawan merupakan aset perusahaan yang sangat berharga dan apabila 

dikelola dengan baik akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan yaitu 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

Budi Karya Group merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

perhotelan. Saat ini perusahaan telah mengelola tujuh buah hotel yang berlokasi di 

Jalan Raya Puncak, yaitu Indrajaya Hotel, Gardena Resort, New Ayuda Hotel, 

Puri Ayuda Resort, Pesona Anggraeni Hotel, Evergreen Village, dan Ria Diani 

Hotel. Tahun 2011, manajemen telah berupaya untuk melakukan penilaian 

kinerja. Kinerja karyawan dinilai oleh manajer hotel tempat karyawan bekerja. 

Oleh karena dilakukan oleh manajer hotel masing-masing, penilaian kinerja 

karyawan diduga masih dipengaruhi oleh berbagai bias penilaian, misalnya 

subyektivitas manajer. Oleh karena itu, penilaian kinerja karyawan perlu 

dilakukan melalui metode yang lebih obyektif. Metode obyektif untuk menilai 

kinerja karyawan diantaranya diidentifikasi melalui pengukuran komitmen dan 

keterikatan karyawan dengan perusahaan. 
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Mangkuprawira (2011a) mengungkapkan bahwa komitmen dimaknai 

sebagai semua bentuk aktualisasi budaya kerja. Semakin tinggi derajat komitmen 

karyawan, semakin tinggi pula derajat kinerja yang dicapainya. Sementara itu, 

keterikatan adalah kepatuhan seorang karyawan pada organisasi yang menyangkut 

visi, misi, dan tujuan perusahaan dalam proses pekerjaannya. Semakin tinggi 

keterikatan karyawan dengan organisasi semakin baik kinerjanya dan pada 

gilirannya semakin baik kinerja perusahaannya. Walaupun pentingnya kinerja 

karyawan telah disadari oleh manajemen Budi Karya Group, namun manajemen 

juga mengakui bahwa kinerja karyawan belum sesuai dengan harapan manajemen.  

Mangkuprawira (2011b) mengemukakan bahwa kinerja karyawan dapat 

dilihat dari unsur intrinsik karyawan berupa hubungan tingkat pendidikan, 

motivasi, dan kepuasan kerja. Motivasi adalah hal yang mendukung perilaku 

manusia, agar mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yag optimal. 

Kemerosotan sebuah perusahaan dalam bisnis banyak sekali terjadi hanya karena 

kurangnya motivasi tenaga kerja perusahaan tersebut. Hal ini biasanya 

dikarenakan kurangnya kepuasan karyawan terhadap kompensasi yang diberikan 

oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Salah satu cara untuk meningkatkan 

motivasi karyawan adalah melalui pemberian kompensasi (Hasibuan, 1993).  

Di sisi lain, karyawan merasa kurang puas dengan kompensasi yang telah 

diberikan oleh perusahaan, terutama kompensasi finansial. Kompensasi finansial 

yang diberikan oleh Budi Karya Group kepada karyawan mencakup gaji pokok, 

insentif, dan tunjangan. Jumlah gaji yang diberikan relatif sama setiap bulannya. 

Tunjangan yang diberikan adalah tunjangan hari raya. Service diberikan sesuai 

dengan pendapatan hotel. Walaupun demikian, karyawan masih berpendapat 

bahwa penghitungan jumlah service ini belum jelas. Selain itu, kebijakan 

pemberian service ini berbeda di tiap hotel walaupun mereka tergabung dalam 

satu manajemen. 

Manajer HRD Budi Karya Group mengemukakan bahwa, pada tahun 2011, 

kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan mencapai proporsi 10 

persen dari jumlah keseluruhan pendapatan perusahaan. Pada tahun 2012, 

perusahaan menargetkan peningkatan pendapatan. Selain itu, perusahaan juga 

mengambil kebijakan bahwa proporsi kompensasi karyawan terhadap pendapatan 
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perusahaan dinaikkan hingga 12,5 persen. Jika dihitung secara rata-rata, maka 

setiap karyawan akan memperoleh kompensasi 30 persen lebih tinggi di tahun 

2012 daripada kompensasi yang ia terima di tahun 2011.  

Walaupun kebijakan ini baik untuk karyawan, manajer HRD Budi Karya 

Group berpendapat bahwa kebijakan peningkatan proporsi kompensasi ini kurang 

didasari oleh bukti empirik bahwa peningkatan kompensasi berpengaruh terhadap 

peningkatan komitmen dan keterikatan karyawan. Manajer HRD ingin ada 

penelitian untuk membuktikan pengaruh tersebut sebagai evaluasi awal terhadap 

kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, penting ada penelitian tentang pengaruh 

kompensasi, motivasi, dan kepuasan kerja terhadap komitmen dan keterikatan 

karyawan Budi Karya Group.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Manajemen Budi Karya Group telah menaikkan kompensasi karyawan sejak 

Januari 2012. Kompensasi karyawan dinaikkan berdasarkan pendidikan masing-

masing karyawan. Kenaikan kompensasi karyawan tentunya merupakan kenaikan 

biaya operasional bagi perusahaan. Manajemen berharap bahwa peningkatan 

kompensasi karyawan akan berpengaruh positif terhadap peningkatan komitmen 

dan keterikatan karyawan terhadap perusahaan. Padahal, belum ada bukti yang 

menunjukkan adanya pengaruh tersebut. 

Di sisi lain, penilaian kinerja karyawan pada 2 bulan pertama di tahun 2012 

justru menunjukkan bahwa kinerja karyawan belum sesuai dengan harapan 

manajemen. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prediksi manajemen bahwa 

kompensasi yang dinaikkan akan mempengaruhi kinerja karyawan. Pada kasus 

ini, kinerja karyawan tercermin dalam komitmen dan keterikatan terhadap 

perusahaan, 

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi karyawan Budi Karya Group terhadap kompensasi, 

motivasi, kepuasan kerja, komitmen, dan keterikatan karyawan? 

2. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap motivasi, kepuasan kerja, dan 

komitmen karyawan Budi Karya Group? 
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3. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja, komitmen, dan 

keterikatan karyawan Budi Karya Group? 

4. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen dan keterikatan 

karyawan Budi Karya Group? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis persepsi karyawan Budi Karya Group terhadap kompensasi, 

motivasi, kepuasan kerja, komitmen, dan keterikatan karyawan. 

2. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap motivasi, kepuasan kerja, dan 

komitmen karyawan Budi Karya Group. 

3. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja, komitmen, dan 

keterikatan karyawan Budi Karya Group. 

4. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen dan keterikatan 

karyawan Budi Karya Group. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Budi Karya Group dalam menilai 

kinerja karyawan dan menentukan sistem kompensasi yang sesuai. 

2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan dalam 

menganalisis berbagai permasalahan yang timbul dalam kinerja karyawan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini lebih menekan kepada kompensasi finansial. Selain itu, 

subyek penelitian adalah karyawan yang telah bekerja setidaknya selama 1 tahun 

di Budi Karya Group. Hasil penelitian ini merupakan suatu evaluasi, sedangkan 

penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada manajemen perusahaan yang 

bersangkutan. 
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