
1 PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Di dalam menghadapi era globalisasi dan pasar perdagangan bebas, suatu 
perusahaan dituntut dalam melakukan suatu persiapan yang sistematis dan 
komprehensif. Kondisi ini mengharuskan suatu perusahaan dituntut untuk 
memiliki keunggulan, kemampuan dan daya saing sehingga dapat bersaing dalam 
pasar nasional maupun global. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dan 
ditempuh perusahaan dalam meningkatkan keunggulan adalah dengan 
mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing tinggi. 
Dalam menciptakan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing dan 
tangguh dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam menghasilkan 
sumber daya manusia yang berkualitas di suatu perusahaan dapat dilakukan 
dengan berbagai cara, tergantung bagaimana kebijakan di masing-masing 
perusahaan. Cara-cara tersebut dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara 
keseluruhan karena berkaitan langsung dengan kebijakan dalam peningkatan 
kualitas sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Sumber daya manusia 
merupakan suatu aset yang dapat menjalankan fungsi produksi lainnya untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sumber daya manusia 
memiliki peranan penting dalam mencapai keberhasilan suatu perusahaan. 
Manajemen sumber daya manusia merupakan penerapan pendekatan sumber daya 
manusia dimana secara umum terdapat dua tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan 
untuk perusahaan dan tujuan untuk karyawan (Mangkuprawira, 2011a). Jika salah 
satu tujuan ada yang tidak tercapai, maka pendekatan sumber daya manusia dinilai 
gagal. Mengingat sangat pentingnya peran aktif sumber daya manusia, maka 
diperlukan adanya pengelolaan dari pihak manajemen sehingga dapat memberikan 
hasil kerja yang optimal bagi perusahaan.  

Budaya perusahaan tidak terlepas dari faktor-faktor lain yang 
mempengaruhinya seperti motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Budaya 
perusahaan merupakan suatu  nilai dan norma, hal ini dikarenakan pembudayaan 
di dalam perusahaan sama dengan pembiasan cara berpikir, bertindak dan 
berucap. Pembudayaan dalam perusahaan tidak akan terjadi apabila tanpa nilai 
dan norma yang akhirnya memberikan atmosfer yang mendukung dalam bekerja. 
Budaya perusahaan terkait dengan berbagai aspek dalam perusahaan yang dapat 
membantu karyawan dalam meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. 
Budaya perusahaan dirumuskan dan digunakan sebagai suatu pedoman dalam 
aktivitas bisnis. Konsep maupun aplikasi budaya perusahaan ditujukan sebagai 
suatu tata nilai maupun norma-norma yang membimbing karyawan dalam hal cara 
bersikap dan berperilaku dalam menjalankan pekerjaannya, sedangkan pada 
tingkat perusahaan diarahkan sebagai cara perusahaan menjaga dinamika dan 
konsistensi dalam hal bertindak mencapai visi, misi dan strategi perusahaan. 
Mengingat bahwa pada setiap individu dalam perusahaan berasal dari latar 
belakang yang berbeda, maka keberadaan budaya perusahaan menjadi sangat 
penting sebagai integrator karena budaya perusahaan dapat mempersatukan 
kegiatan karyawan dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, budaya perusahaan 
dapat dikatakan sebagai sebuah faktor yang sangat penting dalam berjalannya 
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suatu organisasi khususnya bagi pengembangan SDM. Motivasi merupakan 
dorongan yang membantu karyawan dalam bekerja lebih optimal lagi dengan hasil 
yang maksimal. Kinerja karyawan yang tinggi, tidak telepas dari motivasi 
karyawan yang terdapat dalam diri mereka sendiri ataupun yang diberikan oleh 
perusahaan itu sendiri. Sementara kepuasan kerja merupakan gambaran dari sikap 
pekerja terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
lingkungan kerjanya. Kepuasan kerja akan diperoleh apabila ada kesesuaian 
antara harapan pekerja dengan kenyataan yang diperoleh di tempat kerja. 

Dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia, 
memberikan dampak terhadap pertumbuhan industri perhotelan di Indonesia. 
Industri perhotelan dalam era globalisasi ini menghadapi persaingan yang ketat 
dari pengusaha perhotelan multinasional seperti Accor, Hilton, Hyatt dan JW 
Marriot. Di beberapa kota besar bisnis perhotelan semakin berkembang terutama 
di kota Bogor. Di Kota Bogor perkembangan bisnis perhotelan dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan yang ditunjukkan pada Tabel 1 yang terdiri dari 
jumlah usaha hotel, jumlah kamar hotel dan jumlah tempat tidur dalam hotel. Dari 
sisi perkembangan kunjungan wisatawan ke Kota Bogor (Tabel 2) dari tahun 2009 
ke 2010 mengalami penurunan, akan tetapi pada 2011 mengalami kenaikan lagi. 
Dengan melihat perkembangan industri hotel dan kunjungan wisatawan ke Kota 
Bogor mengakibatkan hotel-hotel di Kota bogor selalu bersaing dalam 
meningkatkan kualitas pelayanannya dengan memperhatikan peningkatan kualitas 
sumber daya  manusianya.  

 
Tabel 1. Perkembangan hotel di Kota Bogor periode 2009-2011 

Deskripsi 
Tahun  

2009 2010 2011 
Usaha  44 44 46 
Jumlah kamar 1 512 1 571 1 593 
Tempat Tidur 2 202 2 251 2 264 
Sumber: Data Pariwisata Kota Bogor 2011, Disbudpar Kota Bogor 
 
Tabel 2. Perkembangan kunjungan wisatawan ke Kota Bogor periode 2009-2011 

Deskripsi 
Tahun  

2009 2010 2011 
Nuasantara 1 205 628 1 190 793 1 199 236 
Mancanegara 104 076 102 055 103 102 
Jumlah 1 309 704 1 292 848 1 302 338 
Sumber: Data Pariwisata Kota Bogor 2011, Disbudpar Kota Bogor 
 

Menghadapi persaingan yang semakin ketat di bidang industri perhotelan 
di kota Bogor, maka Papyrus Tropical Hotel (PTH) selalu berusaha meningkatkan 
motivasi kerja dan kepuasan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing 
perusahaannya dalam industri perhotelan di Kota Bogor. Papyrus Tropical Hotel 
merupakan salah satu hotel bintang tiga yang terletak di kota Bogor. Papyrus 
Tropical Hotel mulai aktif menjalankan kegiatan operasionalnya sejak tahun 
2007. Hotel tersebut merupakan pemain baru dalam industri perhotelan di Kota 
Bogor. Dalam menghadapi persaingan, pihak manajemen Papyrus Tropical Hotel 
menyadari pentingnya kontribusi sumber daya manusia (SDM) terhadap usaha 
perusahaan dalam mencapai tujuan. SDM yang berkontribusi adalah SDM yang 
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berkualitas dari segi intelektual dan kreatif. Dengan adanya SDM yang berkualitas 
diharapkan akan mendukung segala aktivitas Papyrus Tropical Hotel terutama 
dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan dalam industri perhotelan. 
Kontribusi PTH dalam industri perhotelan Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel 3.  
 

Tabel 3. Kontribusi Papyrus Tropical Hotel terhadap perkembangan industri 
perhotelan di Kota Bogor periode 2009-2011 

Deskripsi 
Tahun  

2009 2010 2011 
Nusantara 9 783 11172 12 003 
Mancanegara 2 312 2 126 2 201 
Jumlah Wisatawan 12 095 13 298 14 204 
Tingkat Hunian (%) 38.66 43.38  48.62  
Sumber: Data Internal Perusahaan (2012) 
 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa PTH memiliki kontribusi yang signifikan 
dari tahun ke tahun dalam perkembangan industri perhotelan di Kota Bogor. Hal 
ini sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan yang pada intinya PTH selalu 
berupaya meningkatkan daya saingnya dalam industri perhotelan di Kota Bogor. 
Budaya perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam 
mencapai tujuan perusahaan. Budaya perusahaan yang berlaku harus sesuai 
dengan visi dan misi perusahaan. Tercapainya tujuan perusahaan dengan 
penerapan budaya perusahaan tergantung pada sumber daya manusia yang bekerja 
didalamnya, yaitu manusia yang profesional dan etis dalam menjalankan 
pekerjaannya. Budaya perusahaan yang dibuat bertujuan memberikan petunjuk 
kepada semua lapisan karyawan dan memberikan perasaan memiliki (sense of 
belonging) terhadap perusahaan sehingga mereka dapat memberikan hasil 
pekerjaan yang terbaik untuk perusahaan. Akan tetapi, sebaik apapun budaya 
perusahaan akan tetapi tidak dipahami oleh karyawan maka akan bersifat sia-sia. 
Budaya perusahaan tidak hanya dijadikan sebuah slogan yang terpajang di 
dinding-dinding ruangan, akan tetapi harus dipahami dan dimengerti oleh 
karyawan. Dengan semakin meningkatnya  pemahaman dan penerapan budaya 
perusahaan maka diharapkan  motivasi dan kepuasan kerja karyawan meningkat 
sehingga tujuan perusahaan tercapai.  

Berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen Papyrus Tropical 
Hotel, budaya perusahaan yang berlaku di perusahaan saat ini berdasarkan visi 
dan misi perusahaan yang tertera dalam peraturan perusahaan. Beberapa budaya 
perusahaan yang ada saat ini masih belum terperinci atau masih memerlukan 
penjelasan yang lebih spesifik mengenai budaya perusahaan yang berlaku di 
lingkungan Papyrus Tropical Hotel. Untuk itu diperlukan penjelasan suatu budaya 
perusahaan yang terperinci dan spesifik berdasarkan visi dan misi perusahaan. 
Dengan adanya budaya perusahaan yang spesifik tersebut diharapkan motivasi 
kerja dan kepuasan kerja di Papyrus Tropical Hotel dapat dipertahankan maupun 
ditingkatkan. Dengan  semakin meningkatnya motivasi dan kepuasan kerja 
keryawan di Papyrus Tropical Hotel, maka secara tidak langsung akan 
meningkatkan daya saing perusahaan dalam industri perhotelan di kota Bogor 
sesuai dengan visi dan misi perusahaan.  

Berbagai penelitian terdahulu menjelaskan bahwa budaya perusahaan 
sangat berpengaruh terhadap motivasi dan kepuasan kerja. Suatu perusahaan dapat 
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dikatakan memiliki budaya yang kuat apabila nilai-nilai budaya dapat dipegang, 
diikuti dan ditaati secara luas oleh berbagai aspek perusahaan serta memiliki 
hubungan dengan motivasi dan kepuasan kerja. Oleh karena itu dengan 
memperhatikan dan memahami pentingnya budaya perusahaan yang sesuai 
dengan visi dan misi perusahaan dapat berpengaruh tehadap motivasi dan 
kepuasan kerja, maka perlu dikaji mengenai hubungan budaya perusahaan 
terhadap tingkat motivasi dan kepuasan kerja karyawan.  

 
 

1.2 Perumusan Masalah 
 

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di dalam era 
globalisasi, setiap perusahaan dituntut untuk mampu menghadapi persaingan 
tersebut dengan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya manusia dirasa sangat 
penting di dalam manajemen, dimana keberhasilan manajemen bergantung pada 
kemampuan menggerakkan manusia yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu 
upaya dalam meningkatkan kemajuan perusahaan dapat lebih diorientasikan 
kepada manusia yang merupakan faktor utama. Dalam menghadapi persaingan 
yang semakin ketat di industri perhotelan, Papyrus Tropical Hotel selalu berusaha 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perusahaannya dengan cara 
meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. 

Budaya kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja merupakan faktor-faktor 
yang saling berhubungan dan merupakan unsur yang penting karena sangat 
berpengaruh terhadap perilaku setiap individu dalam suatu perusahan. Ketika 
individu merasakan kepuasan dalam bekerja, hal tersebut akan memberi motivasi 
untuk bekerja lebih maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 
Budaya perusahaan di Papyrus Tropical Hotel merupakan turunan dari visi dan 
misi perusahaan yang berlaku. Pemahaman budaya perusahaan bertujuan agar 
setiap karyawan di Papyrus Tropical Hotel memiliki nilai-nilai budaya yang dapat 
dianut berdasarkan visi dan misi perusahaan sehingga dapat meningkatkan 
motivasi dan kepuasan kerja. Berdasarkan informasi dari pihak perusahaan, 
budaya perusahaan yang sudah berjalan di Papyrus Tropical Hotel sudah tertera 
di peraturan perusahaan yang berlaku, akan tetapi ada beberapa aspek budaya 
perusahaan yang penjelasannya belum spesifik dan terperinci sehingga 
penerapannya belum maksimal. Untuk itu, diperlukan penjelasan dan pemaparan 
yang lebih spesifik dan terperinci mengenai budaya perusahaan yang berkaitan 
dengan motivasi dan kepuasan kerja karyawan.  

 Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan permasalahan dalam 
penelitian adalah: 

1. Bagaimanakah persepsi karyawan mengenai budaya perusahaan, motivasi 
kerja dan kepuasan kerja di Papyrus Tropical Hotel? 

2. Apakah ada hubungan budaya perusahaan terhadap motivasi dan kepuasan 
kerja karyawan Papyrus Tropical Hotel? 

3. Upaya apa yang perlu dilakukan Papyrus Tropical Hotel dalam rangka 
memperkuat budaya perusahaan sehingga dapat meningkatkan motivasi 
kerja dan kepuasan kerja karyawan?   
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1.3 Tujuan Penelitian 
 

Dari permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis persepsi karyawan mengenai budaya perusahaan, motivasi 

kerja dan kepuasan kerja di Papyrus Tropical Hotel. 
2. Menganalisis hubungan budaya perusahaan terhadap motivasi dan 

kepuasan kerja karyawan Papyrus Tropical Hotel.  
3. Merumuskan upaya yang perlu dilakukan Papyrus Tropical Hotel dalam 

rangka memperkuat budaya perusahaan sehingga dapat meningkatkan 
motivasi dan kepuasan kerja karyawan. 

 
 

1.4  Manfaat Penelitian 
 
 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan, penulis dan 
juga masyarakat umum. 

1. Memberikan informasi bagi perusahaan, melalui pemahaman nilai-nilai 
budaya perusahaan yang baik oleh segenap karyawan sehingga diharapkan 
karyawan dapat lebih termotivasi dan puas dalam melaksanakan 
pekerjaannya yang pada akhirnya dapat memberikan tingkat keuntungan 
bagi karyawan dan perusahan sendiri. 

2. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan proses pembelajaran dan 
penerapan atas ilmu yang didapat. 

3. Bagi masyarakat umum dan dunia pendidikan, diharapkan dapat berguna 
sebagai acuan (benchmark) dalam melakukan penelitian-penelitian 
selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan. 

 
 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
 
 Penelitian ini dibatasi pada lingkup bahasan yang berfokus pada: 

1. Hubungan dan pengaruh budaya perusahaaan yang sesuai dengan visi dan 
misi perusahaan terhadap motivasi dan kepuasan kerja karyawan Papyrus 
Tropical Hotel. 

2. Persepsi karyawan Papyrus Tropical Hotel terhadap budaya perusahaan, 
motivasi kerja, dan kepuasan kerja.   
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