
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sektor pariwisata dunia menunjukan peningkatan yang signifikan hingga 
tahun 2015, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkembang 
dengan pesat. Tercatat bahwa tahun 1950 jumlah wisatawan dari hanya 25 juta 
wisatawan dan menjadi 186 juta wisatawan pada tahun 2015. Peningkatan 
aktivitas ini diduga akan bertambah menjadi lebih besar untuk beberapa dekade 
mendatang (UNWTO 2016). Benua Asia Pasifik menyerap 24% wisatawan dunia 
dan menerima 33% pendapatan dari hasil tersebut, sehingga Indonesia yang 
masuk ke dalam benua tersebut memiliki potensi yang sangat besar di sektor 
pariwisata.  

Sektor pariwisata Indonesia merupakan sektor yang penting dalam 
menyumbang devisa negara. Sektor pariwisata merupakan sektor terbesar keempat 
dalam penyumbang devisa negara. Pada tahun 2014 jumlahnya meningkat dua 
kali lipat dari tahun 2007 mencapai 11 166.13 USD (Kementerian Pariwisata 
2016). Data ini menunjukan bahwa peran sektor pariwisata semakin penting 
dalam membangun perekonomian Indonesia karena potensi sektor pariwisata 
Indonesia berkembang dari tahun ke tahun. Peningkatan potensi sektor pariwisata 
ini harus diikuti dengan peningkatan fasilitas pada sektor pariwisata. Salah satu 
fasilitas penunjang sektor pariwisata adalah hotel.  

Hotel menjadi peranan penting dalam industri pariwisata. Menurut 
Sulastiyono (2008), hotel sebagai salah satu bentuk organisasi atau perusahaan 
merupakan bangunan yang dikelola secara komersial menyediakan fasilitas jasa 
penginapan, penyedia makanan dan minuman, serta fasilitas jasa lainnya, semua 
pelayanan itu diperuntukan bagi masyarakat umum, baik yang bermalam maupun 
yang menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel. Tanpa adanya hotel, 
wisatawan tidak dapat menikmati liburan dengan menyenangkan. Ini disebabkan 
hotel menyediakan layanan menginap dan layanan lainnya yang dibutukan dengan 
kenyamanan. Untuk itu pemerintah memberikan klasifikasi terhadap mutu hotel, 
agar mempermudah wisatawan memilih hotel sesuai dengan kemampuan.  

Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia sehingga Jakarta dapat 
dikatakan sebagai wajah dari negara Indonesia. Banyak acara penyambutan tamu 
asing, acara kenegaraan, acara internasional yang terjadi di Jakarta, tidak hanya 
itu Jakarta juga dapat dikatakan sebagai pusat bisnis sehingga termasuk dalam 
daerah MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) sehingga terdapat 
banyak hotel dalam mendukung kegiatan ini khususnya hotel berbintang. Sebagai 
ilustrasi jumlah hotel berbintang di Jakarta makin bertambah dari tahun ke tahun 
pada Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1 bahwa terjadi kenaikan jumlah hotel 
berbintang setiap tahunnya di daerah Jakarta. Pertumbuhan ini sejalan dengan data 
statistik menurut BPS (2016) bahwa hotel yang paling banyak dihuni adalah hotel 
bintang 2 hingga bintang 4.  
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016 

Gambar 1  Jumlah Hotel Berbintang di Kota Jakarta tahun 2013-2016 

Hotel XYZ merupakan  perusahaan yang bergerak di bidang hotel 
management yang didirikan pada tahun 2004 dan mulai beroperasi pada tahun 
2005 yang dikelola oleh T Management. Hotel XYZ adalah hotel kelas menengah 
berbintang 4 yang sudah membuka cabang di 10 kota di Indonesia, khususnya 
Hotel XYZ yang ada di Jalan Dr. Saharjo, Jakarta. Hotel XYZ mengusung tema 
fun dan elegant dengan warna putih dan oranye, sehingga Hotel XYZ terlihat 
menyegarkan dan mudah diingat. Segmen pasar yang dituju adalah pelaku bisnis, 
liburan, dan keluarga, telah menjadikan Hotel XYZ berbeda dengan hotel lainnya, 
karena harga kamar di hari kerja lebih tinggi daripada diakhir pekan, karena target 
dari Hotel XYZ adalah para pelaku bisnis yang mengadakan rapat atau pertemuan 
di hari kerja. Untuk di akhir pekan, harga kamar ditawarkan lebih terjangkau 
karena targetnya adalah untuk liburan dan keluarga, sehingga tingkat hunian di 
Hotel XYZ selalu tinggi disetiap minggunya. 

Beberapa situs pemesanan merekomendasikan Hotel XYZ menjadi salah 
satu  pilihan terbaik di Jakarta karena lokasinya strategik dan pelayanannya baik. 
Dengan rating yang berkisar 7.5 hingga 9.0 dari penilaian terbaik 10, Hotel XYZ 
telah membuktikan menjadi salah satu hotel yang cukup lama beroperasi dengan 
mutu baik, dibuktikan dari penilaian kepuasan konsumen pada situs pemesanan 
yang ada. Hotel XYZ juga menawarkan produk-produk menarik seperti, lunch 
atau dinner package, meeting package, table manner package, newlywed package 
yang termasuk didalamnya adalah spa package. 

 
Tabel 1  Rating Hotel XYZ pada situs pemesanan hotel 

Situs Rating 
Agoda 7.5 

Booking.com 7.8 
Traveloka 8.5 
Pegi-pegi 9 

Trip Advisor 9 
Sumber: Berbagai Situs Pemesanan Hotel, 2018  
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Dalam industri hospitality, dengan produk utamanya adalah jasa 
pelayanan, sumber daya manusia (SDM) dituntut untuk harus memiliki 
ketrampilan dan keahlian dalam bidang pekerjaan mereka. Untuk itu, SDM harus 
memiliki keunggulan dalam mengeluarkan ide-ide kreatif atau gagasan baru yang 
akan diterapkan di lingkungan pekerjaan. Mengatur SDM tidak mudah dan 
kompleks, karena mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan, dan latar 
belakang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi (Hasibuan 2006). Maka 
sumber daya seperti ini diharapkan mampu memajukan roda perusahaan, sehingga 
tujuannya dapat tercapai. 

 Mangkuprawira (2009) mengatakan kenyataan empiris dan praktis 
menunjukan, bahwa perilaku seseorang, misalnya dalam pekerjaan yakni 
produktivitas kerja, dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik. Unsur 
intrinsik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, 
sikap motivasi kerja, dan tingkat pengalaman kerja. Sedangkan unsur 
ekstrinsiknya adalah lingkungan keluarga, sosial-budaya, ekonomi, budaya kerja, 
dan teknologi. Menurut Robbins and Judge (2015) seorang ahli bernama 
Frederick Herzberg meyakini bahwa sikap seorang individu terhadap pekerjaan 
dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang. Hal ini mengarahkan 
pada sebuah kesimpulan “Teori Dua Faktor Herzberg”, yaitu suatu teori yang 
mengaitkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan menghubungkan 
faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja.   

Hotel XYZ mempunyai visi memadukan beraneka ragam budaya dalam 
menjalankan suatu sistem manajemen dan menciptakan produk baru dengan 
inisiatif memberikan pelayanan jasa untuk konsumen. Dengan didukung beberapa 
misi, yang salah satunya menciptakan kinerja profesional, dinamik, dan 
lingkungan positif demi perkembangan karir usaha dan pribadi karyawan. Kinerja 
karyawan Hotel XYZ di tahun 2017 terbilang cukup, karena menurut data terdapat 
49% karyawan bernilai C dan 20% bernilai D. Karyawan yang bernilai A  3% dan 
yang bernilai B  28%. Rinciannya terdapat di Gambar 2. 
 

 
Sumber: Human Resources Hotel XYZ, 2017 

Gambar 2  Penilain kinerja Hotel XYZ tahun 2017 

Nilai pada Gambar 2 didapat dari Yearly Appraisal perusahaan tahun 
2017. Hotel XYZ memberikan nilai A, apabila karyawan tersebut pada 
kesehariannya dapat mengambil keputusan sendiri secara tepat dan 
bertanggungjawab. Biasanya nilai A diberikan kepada level manajer. Nilai C dan 
D diberikan apabila karyawan tersebut masih belum bisa mengambil keputusan 
sendiri, masih harus menghubungi atasan pada saat situasi santai maupun pada 
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situasi genting. Poin yang dinilai antara lain yaitu sikap dan perilaku, ketepatan 
waktu dan kehadiran, kepemimpinan, keterampilan dan pengetahuan, kerja tim, 
kualitas kerja, antusias, inisiatif, grooming, dan english skills. Para karyawan 
sudah merasa nyaman pada pekerjaannya, sehingga tidak ada keinginan untuk 
meningkatkan kemampuan. Hotel XYZ menginginkan ke depannya semua 
karyawan dapat meningkatkan kemampuan, dengan salah satu caranya 
mengadakan penilaian karyawan terbaik setiap 3 bulan sekali, yang nantinya 
dalam satu tahun akan terpilih 4 kandidat terbaik dan salah satunya akan menjadi 
Employee of The Year dengan reward, yaitu memungkinkan sang pemenang 
untuk naik jabatan. Ini akan menjadi salah satu cara menambah motivasi 
karyawan, sehingga mengurangi  nilai C dan D pada yearly appraisal selanjutnya. 

 
Tabel 2  Keseluruhan kinerja Hotel XYZ tahun 2017 

Keseluruhan Kinerja 

Telah melampaui 
semua persyaratan 

Telah melampaui 
beberapa persyaratan 
dan memenuhi yang 

lainnya 

Telah 
memenuhi 
persyaratan 

Telah memenuhi 
beberapa 

persyaratan 
namun tidak 

semua 

Belum 
memenuhi 
persyaratan 

A B C D O 
Sumber: Human Resources Hotel XYZ 2017 

 
Kinerja karyawan yang baik tidak terlepas dari motivasi karyawan itu 

sendiri maupun yang diberikan oleh perusahaan. Menurut Ma’arif et al. (2013) 
pengukuran kinerja organisasi sebaiknya memperhatikan ketrampilan kerja 
karyawan, karena kinerja organisasi juga ditentukan berdasarkan kinerja 
karyawannya. Menurut Fahmi (2016) sebuah organisasi yang berkeinginan 
membangun mutu kinerja yang baik tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan 
dari kinerja pegawainya, sehingga merencanakan pengembangan mutu para 
pegawai artinya organisasi tersebut berusaha membangun dan menciptakan suatu 
kekuatan yang bersinergi dalam satu kerangka organisasi manajemen berkinerja. 
Alasan tersebut menunjukan karyawan sebagai SDM dalam organisasi bisnis 
mempunyai peranan penting bagi perkembangan kinerja organisasi.  

 Peningkatan kinerja karyawan diharapkan dapat meningkatkan kinerja 
Hotel XYZ. Faktor ekstrinsik dan intrinsik pada karyawan hotel XYZ akan dilihat 
dan apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 
hotel XYZ. Handayani (2015) menyatakan bahwa faktor ekstrinsik lebih 
berpengaruh terhadap kinerja dibandingkan faktor intrinsik. Menurut Nurhayati 
dan Achmadi (2016) motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V. Peningkatan kinerja 
karyawan diperlukan mengingat Hotel XYZ merupakan perusahaan dalam 
industri pelayanan, sehingga pelayanan yang memuaskan akan meningkatkan 
kinerja perusahaan.  

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang  telah dikemukan, tantangan terbesar 
Hotel XYZ adalah kemampuan untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Hal ini 
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tentu tidak mudah, karena unsur-unsur manusia mengandung karakteristik 
individu yang berbeda-beda meliputi kebutuhannya. Dari latar belakang yang 
ditulis, maka rumusan pertanyaan penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana mengidentifikasi motivasi faktor instrinsik, motivasi faktor 

ekstrinsik, dan kinerja karyawan di Hotel XYZ? 
2. Bagaimana motivasi faktor instrinsik memengaruhi kinerja karyawan di Hotel 

XYZ? 
3. Bagaimana motivasi faktor ekstrinsik memengaruhi kinerja karyawan di Hotel 

XYZ? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 
diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 
1. Mengidentifikasi motivasi faktor instrinsik, motivasi faktor ekstrinsik, dan 

kinerja karyawan di Hotel XYZ. 
2. Menganalisis motivasi faktor instrinsik yang memengaruhi kinerja karyawan di 

Hotel XYZ. 
3. Menganalisis motivasi faktor ekstrinsik yang memengaruhi kinerja karyawan 

di Hotel XYZ. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  
1. Bagi Hotel XYZ, dapat memberikan informasi dan masukan untuk peningkatan 

kinerja karyawan. 
2. Bagi peneliti, dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran dalam 

memahami dan menerapkan teori yang telah diterima dalam bidang sumber 
daya manusia. 

3. Bagi akademis, penelitian ini dapat berguna sebagai dasar kajian, acuan dan 
sumber referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya demi 
pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar lebih terarah dan mudah 
dipahami. Penelitian ini terfokus pada hubungan faktor intrisik dan ekstrinsik 
motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Hotel XYZ dengan jumlah karyawan 
sebesar 80 orang yang terdiri dari manajer dan staff karyawan hotel.  




