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ABSTRAK
Mina Sumina, 2019. Pengaruh Kompetensi, Motivasi, dan Disiplin Kerja
terhadap Kinerja Karyawan (Studi kasus pada karyawan Room Division V Hotel
Bandung). Tesis Program Studi Magister Manajemen Pariwisata Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti Bandung. Dibawah bimbingan
Deden Komar P. sebagai pembimbing utama dan Achmad R. Deskana sebagai
pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kompetensi, motivasi, dan
disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Room Division V Hotel Bandung. Metode
penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif, alat ukur
penelitian yang digunakan menggunakan skala Likert. Dalam penelitian ini, populasi
seluruh karyawan Room Division V Hotel Bandung yang berjumlah 35 orang dengan
pengambilan sampel menggunakan tehnik sampling jenuh. Sedangkan teknik analisis
datanya menggunakan analisis data statistic dengan rumus analisis jalur (Path
Analysis) serta data yang berskala ordinal terlebih dahulu ditranspormasikan menjadi
data berskala interval melalui metode suksesif interval (Method of Successive
Interval). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa kompetensi,
motivasi, dan disiplin kerja secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan adalah sebesar 59.5% sedangkan sisanya sebesar 40.5% dipengaruhi
oleh variabel lain. Pengujian secara parsial diketahui bahwa kompetensi berpengaruh
tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, motivasi memberikan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 25.5%, dan disiplin kerja memberikan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 51.5%.
Kata kunci: kompetensi, motivasi, disiplin kerja, kinerja karyawan

ABSTRACT
Mina Sumina, 2019. Influence of Competence, Motivation, and Work Discipline on
Employee Performance (Case study on Room Division V employees of V Hotel
Bandung). Thesis of the Master of Tourism Management Study Program, Faculty
of Economics and Business, Universitas Winaya Mukti Bandung. Under the
guidance of Deden Komar P. as the main supervisor and Achmad R. Deskana as the
second supervisor.
The purpose of this study was to analyze the influence in competence,
motivation, and work discipline on employee performance of Room Division V Hotel
Bandung both simultaneously and partially. The research method used is descriptive
and verification analysis using Likert scale with ordinal measurement.. Testing the
validity and reliability used is the Product Moment correlation approach from
Pearson, with saturated sample design of 35 respondents. Whereas the data analysis
technique uses statistical data analysis with path analysis formula. The ordinal scale
data are transformed into interval scale data through Successive Interval Method.
Based on the results of hypothesis testing, it can be seen that competence, motivation,
and work discipline simultaneously have a real and positive influence on employee
performance at 59.5% while the remaining 40.5% are influenced by other variables.
Partial testing revealed that competence not had a significant on employee
performance work motivation had had a significant on employee performance with an
effect of 25.5%, and work discipline had a significant and positive effect on employee
performance with an effect of 51.5%.
Keywords: competency, motivation, work discipline, employee performance.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Penelitian
Pada saat ini sektor pariwisata di Indonesia telah berperan sebagai

penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas dan menjadi industri atau sektor
penting yang dapat diandalkan pemerintah untuk menjadi pilar utama pembangunan
ekonomi nasional (Peraturan Pemerintah No 50, 2011). Sebagai pilar pembangunan
nasional, gambaran prospek strategis pariwisata antara lain dapat ditunjukkan dari
angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahuntahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Berikut data dari Badan Pusat
Statistik yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya kunjungan wisatawan
mancanegara ke Indonesia sejak tahun 2010 – 2018 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Tabel kunjungan wisatawan Mancanegara ke Indonesia Tahun 2010 - 2018
Data: Badan Pusat Statistik 2019

Dengan adanya peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara
tersebut diatas, maka sangat penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia Pariwisata sehingga mampu memberikan citra positif pada wisatawan
yang berkunjung.
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Pesatnya pertumbuhan pariwisata di Indonesia berdampak kepada
pertumbuhan jumlah hotel di Kota Bandung dan kemajuan teknologi yang pesat
membuat persaingan di industri perhotelan pun semakin meningkat. Untuk dapat
bersaing dengan para kompetitor, hotel memerlukan sumber daya manusia sebagai
pelaku utama yang akan menggerakkan berbagai sumber daya lainnya. Dalam
mengelola berbagai sumber daya tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang
berkualitas (Sinambela, 2016) dengan kinerja yang baik dan kompeten dalam
menjalankan kegiatan operasional hotel karena produk serta jasa yang berkualitas
akan tercapai apabila di dukung melalui proses dan manusia yang berkualitas
(Kristanto & Indriastuti, 2016).
Dengan adanya globalisasi, perkembangan dunia usaha dalam sector jasa
berlangsung sangat pesat khususnya di perhotelan. Hotel merupakan salah satu
bidang usaha yang termasuk pada kategori Hospitality Service Industry, yaitu
bidang usaha yang bertujuan menyediakan fasilitas penginapan, pelayanan
makanan dan minuman maupun sebagai tempat untuk menyelenggarakan suatu
event. Menurut Dessler (2018), globalisasi berarti persaingan yang meningkat,
persaingan yang meningkat berarti kinerja yang lebih baik, dengan demikian
pengelolaan sumber daya manusia di bidang usaha perhotelan tidak dapat
diabaikan. Sistem kerja kinerja tinggi merupakan kebijakan dan praktik SDM yang
memaksimalkan kompetensi, komitmen, kemampuan karyawan dan teknologi baru
akan menghasilkan produktivitas, kualitas, penjualan, dan kinerja keuangan yang
lebih.
Kinerja karyawan merupakan salah satu penentu apakah bisnis dapat berjalan
dengan baik atau tidak, karena kinerja karyawan merupakan cerminan dari
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organisasi itu sendiri. Pada dasarnya kinerja adalah hasil kerja yang berkaitan
dengan tujuan organisasi secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang
karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya. Kemampuan mengelola kinerja karyawan secara efektif dapat
menyebabkan keuntungan margin yang meningkat, penghematan biaya, kepuasan
pelanggan, pertumbuhan atau pangsa pasar.
Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan
strategi organisasi, kepuasan konsumen, memberikan kontribusi ekonomi,
mempunyai makna yang luas bukan sekedar pencapaian hasil namun juga proses
tentang apa dan bagaimana cara mengerjakannya (Wibowo, 2017). Pengukuran
terhadap kinerja karyawan perlu dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana
tingkat pencapaian hasil kinerja ataupun tingkat kegagalan yang dialami sehingga
dapat melakukan perbaikan-perbaikan pada masa mendatang (Pandaleke, 2016).
Alat ukur untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja karyawan dapat dilihat dari
tingkat kepuasan konsumen (guest comment) dan dari hasil evaluasi kinerja
(performance appraisal) karyawan.
Dari hasil pra-survei yang telah dilakukan sebelumnya, menurut Human
Resources Manager V Hotel Bandung, diperoleh informasi adanya penurunan
kinerja karyawan khusus bagian Room Division dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Hal ini diperkuat oleh General Manager V Hotel, bahwa target hasil
penilaian prestasi kerja untuk level Manager dan Supervisor sekurang-kurangnya
berada pada grade A dengan skor diatas 4.20. Sedangkan untuk level Rank & File
diharapkan hasil penilaian kinerja karyawan berada pada grade B atau skor diatas
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3,40. Penilaian prestasi kinerja karyawan pada bagian Room Divison seperti terlihat
pada tabel dibawah ini:
Tabel 1.1
Penilaian Kinerja Tahunan Karyawan Room Division
2018
Sem 1
Skor Grade

Sem 2
Skor Grade

2019
Sem 1
Skor Grade

1 Department Head & Asst.

3.75

B

3.75

B

3.40

C

2 Supervisor

3.45

B

3.45

C

3.00

C

3 Rank & File

2.85

C

2.80

C

2,50

D

No

Kriteria

Sumber : Data diolah oleh HRD V Hotel Bandung, Agustus 2019

Tabel 1.2
Kriteria Penilaian Kinerja
Kategori
Grade
Interval Skor
Melebihi harapan
A
4.21 - 5.0
Memenuhi harapan
B
3.41 - 4.20
Cukup memenuhi harapan
C
2.61 - 3.40
Kurang memenuhi harapan
D
2.21 - 2.60
Tidak memenuhi harapan
E
> 2.20
Sumber : Data HRD V Hotel Bandung

Berdasarkan hasil analisa HRD, diduga telah terjadi penurunan kinerja
(prestasi kerja) karyawan yang disebabkan oleh aspek kompetensi, motivasi dan
disiplin kerja karyawan. Hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk
membuktikan dugaan-dugaan terkait penurunan hasil penilaian kinerja. Masalahmasalah yang ditemukan di lapangan ditambah dengan teori-teori yang dianggap
tepat mengenai masalah kinerja yang terjadi di V Hotel adalah berdasarkan John
Miner, Parasuraman, Zeithaml & Berry dalam Sudarmanto (2018), bahwa kinerja
dipengaruhi oleh kualitas, kuantitas, penggunaan waktu dalam bekerja, kerja sama
dengan orang lain, motivasi, kehandalan, daya tangkap, kompetensi, kesopanan dan
pengetahuan.
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Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen karyawan yang
baik adalah manajemen SDM yang berbasis kompetensi. Kompetensi merupakan
factor penentu keberhasilan kinerja. Sedarmayanti (2013) mengatakan bahwa
kompetensi adalah kemampuan melaksanakan/melakukan pekerjaan/tugas yang
dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan, didukung sikap kerja yang dituntut
oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi merupakan tingkat kemampuan pekerja untuk
dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Pernyataan ini diungkapkan oleh Amstrong
dalam Dharma (2009) menjelaskan bahwa kompetensi adalah dimensi dari sebuah
peran perilaku yang di perlukan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan secara
memuaskan.
Karyawan harus mempunyai motivasi kerja yang tinggi sehingga
menghasilkan kinerja yang baik. Motivasi kerja di sini merupakan suatu
kondisi/keadaan yang mempengaruhi seseorang untuk terus meningkatkan,
mengarahkan serta memelihara perilakunya yang berhubungan baik secara
langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan kerjanya (Soeroso, 2011:201).
Beberapa faktor yang mendasar dapat menyebabkan kurangnya motivasi kerja
karyawan antara lain ketidakpuasan terhadap pekerjaannya dan kurangnya insentif
yang diterima. Kurangnya insentif bukan hanya masalah uang akan tetapi dapat
disebabkan oleh kurangnya kesempatan pendidikan dan pemberian penghargaan,
serta ruang kerja dan suasana kerja yang kurang menyenangkan. Karyawan yang
memiliki motivasi kerja akan berusaha dengan sekuat tenaga agar pekerjaannya
dapat berhasil dengan sebaik-baiknya. Hal ini akan membantu hasil kinerja dari
karyawan tersebut dan dengan meningkatnya kinerja individu maka akan
meningkatkan kinerja kelompok serta organisasi (Wibowo, 2017).
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Kedisiplinan merupakan perilaku manajemen yang menuntut pemenuhan
kebutuhan akan standar organisasi dan memiliki fungsi penting dalam manajemen
(William B. Wherter dkk. dalam Sari, 2015). Disiplin yang baik mencerminkan
besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan
kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya
tujuan organisasi dan karyawan. Kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan
seseorang dalam menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku (
Hasibuan, 2010), semakin baik disiplin karyawan maka semakin tinggi pula hasil
kinerja yang dicapainya.
Menurut Simomora (2006) menyatakan bahwa disiplin merupakan prosedur
yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar prosedur. Mathis
dan Jackson (2010) dalam Rozalia (2015:3) menyatakan bahwa standar utama
dalam mengukur kinerja salah satunya dengan mengukur mengenai tingkat
kehadiran yaitu asumsi yang digunakan dalam mengukur atau menilai kerja
karyawannya dengan melihat daftar hadir. Dari hasil olah data HRD, diketahui
terjadinya penurunan tingkat kehadiran karyawan hingga mencapai lebih dari 3%.
Tabel 1.3
Data Presensi Karyawan Room Division V Hotel Bulan Juli-September 2019
Bulan

Total
Karyawan

Total
Hari
Kerja

Juli
Agustus
September

31
31
31

27
26
26

Total
Kehadiran
Karyawan
seharusnya

Absensi
Karyawan

Total
Kehadiran

837
35
802
806
33
773
806
32
774
Rata-rata
Sumber : Data HRD V Hotel Bandung

Persentase
Ketidakhadiran
karyawan

4.18 %
4.09 %
3.97 %
4.08 %

Menurut Mudiartha dalam Dwipayana (2014) menyatakan rata-rata absensi
2-3 persen per bulan masih bisa dinyatakan baik, dan absensi lebih dari 3 persen
menggambarkan kondisi disiplin kerja yang tidak baik dalam organisasi. Hasil yang
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menunjukkan tingkat absensi yakni diatas 3 persen ini menunjukkan bahwa ada
suatu hal yang menjadi indikasi masalah yang terjadi di dalam proses operasional
kinerja karyawan Room Division V Hotel Bandung.
Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kinerja karyawan
dipengaruhi oleh faktor-faktor sikap mental, motivasi kerja, disiplin dan etika kerja,
pendidikan dan pelatihan, ketrampilan, tingkat penghasilan, lingkungan dan iklim
kerja, sarana produksi, teknologi dan kesempatan berprestasi (Krisnanda &
Sudibya, 2014). Dan dari hasil penelitian Sukmawati (2017), Sudirman (2017),
serta Siswati (2015) membuktikan bahwa tingkat kompetensi, motivasi dan disiplin
kerja akan sangat mempengaruhi kinerja karyawan dan akan berpengaruh terhadap
produktivitas sebuah perusahaan.
Dari hasil wawancara dan observasi serta didukung teori-teori tentang kinerja
karyawan, membuat peneliti semakin tertarik untuk meneliti lebih lanjut pengaruh
antara variabel kompetensi, motivasi, disiplin kerja, dan kinerja karyawan
khususnya pada bagian Room Division V Hotel Bandung. Mengacu pada uraian
tersebut maka penulis mengangkat judul penelitian mengenai: “Pengaruh
Kompetensi, Motivasi, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi
Pada Karyawan Room Division V Hotel Bandung).”

1.2

Identifikasi dan Rumusan Masalah
Identifikasi

masalah

merupakan

proses

merumuskan

permasalahan

permasalahan yang akan diteliti, sedangkan rumusan masalah menggambarkan
permasalahan yang tercakup didalam penelitian terhadap variabel penelitian
terhadap disiplin kerja, motivasi, kompetensi dan kinerja karyawan.
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1.2.1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan masalah latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasikan
beberapa permasalahan yang ada sebagai berikut:
1.

Kinerja pegawai belum optimal.

2.

Kedisiplinan karyawan masih kurang, karyawan datang terlambat, tingkat
kehadiran menurun dan pelanggaran tata tertib perusahaan.

3.

Kurangnya motivasi pegawai untuk berkontribusi dalam kemajuan bagi
pengembangan perusahaan.

4.

Kemampuan menuntaskan pekerjaan dengan tingkat kerapihan, ketepatan,
serta kesesuaian yang melebihi harapan masih kurang.

5.

Pemahaman akan tugas dan tanggung jawab (job description) karyawan masih
kurang dan perlu meningkatkan kemampuan diri baik skill dan konwledge

6.

Kurang cepat dalam memecahkan masalah dan melakukan pengambilan
keputusan.

7.

Kurang kreativitas dan berinovasi dalam bekerja.

1.2.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah
adalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana kompetensi karyawan Room Divison V Hotel Bandung

2.

Bagaimana motivasi karyawan Room Divison V Hotel Bandung

3.

Bagaimana disiplin kerja karyawan Room Divison V Hotel Bandung

4.

Bagaimana kinerja karyawan Room Divison V Hotel Bandung

9

5.

Seberapa besar pengaruh kompetensi, motivasi, dan disiplin kerja terhadap
kinerja karyawan Room Divison V Hotel Bandung, baik itu secara simultan
maupun parsial.

1.3

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan dalam melaksanakan

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sebagai berikut:
1.

Kompetensi karyawan Room Divison V Hotel Bandung

2.

Motivasi karyawan Room Divison V Hotel Bandung

3.

Disiplin kerja karyawan Room Divison V Hotel Bandung

4.

Kinerja karyawan Room Divison V Hotel Bandung

5.

Besarnya pengaruh kompetensi, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja
karyawan Room Divison V Hotel Bandung, baik itu secara simultan maupun
parsial.

1.4

Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis
1.

Bagi penulis
Dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat lebih mengetahui tentang ilmu
yang mendalam terhadap pengaruh kompetensi, motivasi dan disiplin kerja
terhadap kinerja karyawan.

2.

Bagi perusahaan
Sebagai bahan perencanaan dan perkembangan bagi pimpinan perusahaan
dalam mengatasi masalah yang ada dalam perusahaan.

3.

Bagi peneliti yang akan datang
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Sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan
khususnya yang berminat dalam bidang sumber daya manusia.

4.

Bagi Universitas Winaya Mukti
Sebagai suatu karya ilmiah yang dapat dijadikan referensi bagi para
mahasiswa/mahasiswi di Universitas Winaya Mukti terutama jurusan
Manajemen.

1.4.2 Secara Praktis
1.

Bagi penulis
Dalam penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu yang telah
diperoleh selama di bangku perkuliahan untuk menghadapi masalah konkrit
yang terjadi di tempat penulis melakukan penelitian V Hotel Bandung.

2.

Bagi perusahaan
Sebagai bahan masukan untuk mengimplementasikannya langsung di
lapangan.

3.

Bagi peneliti yang akan datang
Sebagai bahan praktek yang langsung diimplementasikan di lapangan
khususnya yang berminat dalam bidang sumber daya manusia.

4.

Bagi Universitas Winaya Mukti
Sebagai bahan praktek yang langsung diimplementasikan di lapangan
khususnya untuk para mahasiswa/mahasiswi di Universitas Winaya Mukti
terutama jurusan Manajemen.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS
2.1

Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep dan kajian

hasil penelitian sebelumnya sehingga digunakan dalam rangka mendukung
penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas
dalam penelitian ini. Teori diperoleh melalui buku terbitan yang berhubungan
dengan masalah yang akan diteliti, laporan penelitian sebelumnya, karangankarangan ilmiah, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber tertulis maupun media
elektronik.
2.1.1 Manajemen Pariwisata
2.1.1.1 Pengertian Manajemen
Manajemen banyak dikatakan sebagai ilmu dan seni dalam mengatur proses
pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber-sumber lainnya
secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi/bersama.
Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006:2):
“Management is a disctinct process consisting of planning,
organizing,actuating,and controlling performed to determine and accomplish
stated objectives by te use of human being and other resources”
Artinya: Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakantindakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian
yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaranyang telah
ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber
lainnya.
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Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian manajemen dalam
Wibowo (2017:1-2), diantaranya adalah sebagai berikut:
1.

Stoner dan Freeman (1992) mendefinisikan manajemen merupakan suatu
proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi pekerjaan
organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia
untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas.

2.

Daft

(2010)

mendefinisikan

manajemen

adalah

pencapaian

tujuan

organisasional dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan,
pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi sumber daya organisasional.
3.

Robbins dan Coulter (2009) manajemen adalah koordinasi dan pengawasan
aktivitas pekerjaan orang lain sehingga aktivitas mereka diselesaikan secara
efisien dan efektif.
Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen

merupakan proses penggunaan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang
lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.
Menurut Hasibuan (2006:2) mendefinisikan manajemen sebagai berikut:
“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk
mencapai satu tujuan.”
Sementara itu menurut pendapat Appley A.Lawrence dan Oey Liang Lee
(2011:16) yang mendefinisikan manajemen sebagai berikut:
“Manajemen adalah seni dan ilmu, dalam manajemen terdapat strategi
memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu
aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya”.
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Sedangkan menurut Gary Dessler yang diterjemahkan oleh Sutrisno (2016:6)
adalah:
“The policies and pratctices involved in carrying out “people”or human
resource aspects of a management position including recruiting, screening
training, rewarding and appraising”.
Artinya, Suatu kebijakan dan praktik menentukan “manusia” atau sumber
daya manusia dalam posisi manajemen termasuk merekrut, melatih,
memberikan penghargaan dan penilaian.
Berdasarkan definisi para ahli manajemen diatas maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1.

Manajemen adalah merupakan suatu proses pengarahan dari pemberian
fasilitas-fasilitas pada pekerjaan orang-orang yang diorganisasikan di dalam
organisasi tersebut

2.

Manajemen merupakan kegiatan yang dilandasi ilmu dan seni untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan dengan bantuan orang lain di dalam pencapaian
tujuan organisasi atau kelompok

3.

Manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan,
dan pengendalian

4.

Manajemen selalu dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas yang telah ditetapkan
terlebih dahulu agar pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung secara efektif
dan efisien.

2.1.1.1 Pengertian Pariwisata
Definisi Pariwisata menurut Kodhyat ( 1983:4) pariwisata adalah perjalanan
dari satu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan secara perorangan atau
kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan
lingkungan hidup dalam dimensi social, budaya, alam dan ilmu. Selanjutnya
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Musanef (1995:11) mengartikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang
dilaksanakan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari satu tempat ke tempat
yang lain untuk menikmati perjalanan bertamasya dan rekreasi.
Menurut Muljadi (2012:7), istilah Pariwisata baru muncul dimasyarakat
sekitar pada abad ke 18, khususnya sesudah Revolusi Industri di Inggris. Istilah
tersebut berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata, yaitu suatu aktivitas
perubahan tempat tingggal sementara dari seseorang, diluar tempat tinggal sehari –
hari dengan suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan
upah atau gaji. Pariwisata merupakan aktivitas, pelayanan dan produk hasil industry
pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan.
Sedangkan menurut Hunziker dan Kraft dalam Muljadi (2012:8),
“Pariwisata adalah keseluruhan hubungan dan gejala – gejala yang timbul dari
adanya orang asing dan perjalanannya itu tidak untuk bertempat tinggal
menetap dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan untuk mencari nafkah.”
Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga
persyaratan yang diperlukan, yaitu :
a. Harus bersifat sementara
b. Harus bersifat sukarela dalam arti tidak terjadi karena dipaksa;
c. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran;
Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pariwisata
adalah suatu tindakan – tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan
pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah
ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya
dalam bidang pariwisata.
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2.1.2 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
Manajemen sumber saya manusia di bidang pariwisata merupakan bagian
terpenting dari sebuah organisasi. Unsur utama manajemen sumber daya manusia
juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan,
pengembangan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi dan hubungan
ketenagakerjaan yang baik.
Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu kunci keberhasilan
sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan yang ingin diraihnya, istilah
manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti mengurus, mengatur,
melakukan, dan mengelola. Definisi manajemen sumber daya manusia menurut
Dessler (2018:5)
Manajemen sumber daya manusia merupakan proses memperoleh, melatih,
menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan
hubungan kerja mereka, termasuk kesehatannya, keamanannya dan masalah
keadilan.
Menurut Mangkunegara (2011:2):
Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan,
pengorganisasian, pengkordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap
pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian,
pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan
organisasi.
Menurut Rivai (2011:14) mendefinisikan:
“Salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian”.
Sedangkan menurut Dessler dalam Sutrisno (2016:5) mendefinisikan:
“Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu kebijakan dan praktik
yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek “orang” atau sumber
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daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan,
penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian.”
Berdasarkan beberapa definisi di atas menunjukan bahwa manajemen sumber
daya manusia merupakan aktivitas yang dilakukan didalam sebuah perusahaan agar
dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.
Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan tugas utama seorang manajer
SDM untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dengan seefektif
mungkin, supaya bisa diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang tidak
mengecewakan dan memuaskan. Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut
Sutrisno (2010:9) adalah sebagai berikut:
A. Fungsi Manajemen
1.

Perencanaan (planning)
Merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan
kebutuhan perusahaan dalam mewujudkan tujuan. Perencanaan dilakukan
dengan

menetapkan program

kekaryawanan.

Program

ini

meliputi:

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan,
kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian
karyawan.
2.

Pengorganisasian (organizing)
Kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan
pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan
koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart). Organisasi ini hanya
merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik dapat
membantu tercapainya tujuan secara efektif.

3.

Pengarahan (actuiting)
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Kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja
efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan,
karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan
menugaskan para bawahan agar mengerjakan seluruh tugasnya dengan baik.
4.

Pengendalian (controlling)
Kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan
perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat kesalahan atau
penyimpangan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana.
Pengendalian karyawan ini meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerja
sama, pelaksanaan pekerjaan, serta menjaga situasi lingkungan pekerjaan.

B. Fungsi Operasional
1.

Pengadaan tenaga kerja (SDM) (procurement)
Proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk
mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan
yang baik dapat membantu terwujudnya tujuan.

2.

Pengembangan (development)
Proses peningkatan keterampilan teknis, teorotis, konseptual, dan moral
karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan harus
sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa yang akan datang.

3.

Kompensasi (compensation)
Pemberian balas jasa langsung (direct), dan tidak langsung (indirect), uang
atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada
perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil dapat diartikan
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sesuai dengan prestasi kerjanya, sedangkan layak diartikan dapat memenuhi
kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah.
4.

Pengintegrasian (integration)
Kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan
karyawan, agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan.

5.

Pemeliharaan (maintenance)
Kegiatan untuk memelihara atau meningkatkankondisi fisik, mental, dan
loyalitas karyawan, agar mereka mau bekerja sama sampai pensiun.
Pemeliharaan sebaiknya dilakukan dengan program kesejahteraan yang
didasarkan atas kebutuhan sebagian besar karyawan, sehingga pemeliharaan
dapat dikatakan baik.

6.

Pemutusan hubungan tenaga kerja (sparation)
Putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan yang disebabkan
oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir,
pensiun, dan sebab-sebab lainnya.
Fungsi-fungsi manajemen dan operasional yang sepenuhnya dapat dilakukan

oleh perusahaan dengan maksud untuk membantu pencapaian sasaran-sasaran dasar
yang telah ditetapkan sejak semula.
2.1.3 Kompetensi
2.1.3.1 Pengertian Kompetensi
Pengertian dan arti kompetensi yang dikemukakan oleh Spencer & Spencer
dalam Moeheriono (2012:3-4), yaitu karakteristik yang mendasari seseorang
berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik
dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan
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kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat
kerja atau pada situasi tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa makna
yang terkandung didalamnya, yaitu:
1.

Karakteristik dasar (underlying characteristic) kompetensi adalah bagian dari
kepribadian yang mendalam dan melekat pada diri seseorang serta mempunyai
perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan.

2.

Hubungan Kausal (causally related) berarti kompetensi dapat menyebabkan
atau digunakan untuk memprediksi kinerja seseorang, artinya jika mempunyai
kompetensi yang tinggi, maka akan memiliki kinerja tinggi pula.

3.

Kriteria (criterian referenced) yang dijadikan acuan bahwa kompetensi secara
nyata dan memprediksikan seseorang dapat bekerja secara baik, harus terukur
dan spesifik (terstandar).
Menurut Mc.Clelland dalam Sedarmayanti 2013:126), kompetensi adalah

karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung
terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Kompetensi dapat
dianalogikan seperti “gunung es” dimana keterampilan dan pengetahuan
membentuk puncaknya yang berada di atas air.
Menurut McClelland (1973) dalam Moeheriono (2012:6), kompetensi adalah
karakteristik dasar individu yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang
dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau pada suatu situasi tertentu.
Menurut Sutrisno (2010:203):
“Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan
kemampuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam
melaksanakan tugas dan pekerjaan ditempat kerja yang mengacu pada
persyaratan kerja yang ditetapkan”.
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Sedangkan menurut Sedarmayanti (2013:225) mengatakan bahwa kompetensi
adalah kemampuan melaksanakan/melakukan pekerjaan/tugas yang dilandasi atas
keterampilan dan pengetahuan, didukung sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan
tersebut. Kompetensi menunjukkan keterampilan/pengetahuan yang dicirikan oleh
profesionalisme dalam suatu bidang tertentu atau sebagai unggulan atau sebagai
sesuatu yang terpenting pada bidang tersebut.
Selanjutnya Wibowo (2017:324) mengemukakan bahwa, kompetensi
merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi
atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut
oleh pekerjaan tersebut.
Menurut Sudarmanto (2018:75-76) kompetensi individu dapat meningkatkan
kinerja seseorang dalam melaksanakan tugasnya dan pada akhirnya akan
mendorong kinerja organisasi. Kompetensi individu merupakan kemampuan kerja
yang dimiliki oleh seseorang yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan,
sikap serta nilai-nilai pribadi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dalam
upaya pelaksanaan tugas secara professional, efektif dan efisien.
Menurut Mathis & Jackson (2001: 241). Competency ia a base characteristic
that correlation of individual or team performance achievement. Kompetensi
adalah karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan peningkatan kinerja
individu atau tim. Pengelompokan kompetensi terdiri dari pengetahuan
(knowledge), keterampilan (skill), dan kemampuan (abilities).
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
kompetensi

adalah

kemampuan

dalam

kerja

dengan

mengintegrasikan

pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta nilai-nilai pribadi berdasarkan
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pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pelaksanaan tugasnya secara
professional, efektif dan efisien.
2.1.3.2 Manfaat Kompetensi
Kompetensi memberi manfaat kepada karyawan dan perusahaan. Hal ini mengacu
kepada pendapat Rylatt dan Lohan yang dikutip oleh Moeheriono (2012:54)
sebagai berikut:
1. Karyawan
a. Kejelasan relevansi proses pembelajaran agar mampu untuk mentrasfer
keterampilan, nilai, kualifikasi dan potensi pengembangan karir
b. Adanya kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan program peningkatan
kompetensi melalui rangkaian pengembangan karyawan.
c. Penempatan sasaran sebagai sarana pengembang karier.
d. Kompetensi yang ada sekarang dan manfaatnya akan dapat diberikan nilai
tambah pada pembelajaran dan pengembangan karyawan itu sendiri.
e. Pilihan perubahan karier yang lebih jelas.
f. Penilaian kinerja yang lebih objektif dan umpan balik berbasis standar
kompetensi yang ditentukan dengan jelas.
g. Meningkatkan keterampilan dan marketability sebagai karyawan
2. Organisasi
a. Pemetaan yang akurat dan objektif mengenai kompetensi tenaga kerja yang
dibutuhkan
b. Meningkatkan efektivitas rekruitmen dengan cara menyesuaikan kompetensi
yang diperlukan dalam pekerjaan dengan yang dimiliki pelamar kerja;
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c. Pendidikan dan pelatihan difokuskan pada kesenjangan keterampilan dan
persyaratan keterampilan perusahaan yang lebih khusus;
d. Akses pada pendidikan dan pelatihan yang lebih efektif dari segi biaya
berbasis kebutuhan industry dan identifikasi penyedia pendidikan dan
pelatihan internal dan eksternal berbasis kompetensi yang diketahui;
e. Pengambil keputusan dalam organisasi akan lebih percaya diri karena
karyawan telah memiliki keterampilan yang akan diperoleh dalam pendidikan
dan pelatihan
f. Penilaian pada pembelajaran sebelumnya dan penilaian hasil pendidikan dan
pelatihan akan lebih reliabel dan konsisten;
g. Mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang
diperlukan untuk mengelola perubahan.
Sedangkan Richard Bernhart yang dikutif Azhar (2009:10) menyatakan bahwa
kegunaan kompetensi:
1.

Untuk proses seleksi, training, development, dan evaluasi.
Proses membuat daftar kompetensi dimulai dengan melakukan analisis tugas
pekerjaan (Job task analysis) secara lengkap. Data dari analisis kemudian
dikelompokan, menjadi kelompok-kelompok tugas yang diberi nama dan
disebut kompetensi.

2.

Untuk menentukan level seseorang suatu kompetensi.
Menyeleksi orang sesuai suatu pekerjaan berdasarkan levelnya untuk
kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan pada pekerjaan itu. Menilai kinerja
karyawan dengan melihat levelnya saat ini untuk kompetensi-kompetensi yang
dibutuhkan pada pekerjaan.
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2.1.3.3 Karakteristik Kompetensi
1) Kompetensi Individu
Spencer dalam Wibowo (2017:273) menyatakan bahwa kompetensi
merupakan landasan karakteristik yang diindikasikan melalui cara berperilaku atau
berpikir, dengan beberapa karakteristik kompetensi dasar yaitu:
a.

Motif (motive)

b.

Watak (traits),

c.

Konsep diri (self concept)

d.

Pengetahuan (knowledge)

e.

Keterampilan atau keahlian (skill)
Sedangkan menurut Moeheriono (2012:15) indikator kompetensi individu:

1. Keterampilan menjalankan tugas (Task skill), adalah keterampilan untuk
melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar di tempat kerja.
2. Keterampilan mengelola tugas (Task management skill), adalah keterampilan
untuk mengelola serangkaian tugas yang berbeda dan muncul dalam pekerjaan.
3. Keterampilan mengambil tindakan (Contingency management skill), adalah
keterampilan dalam mengambil tindakan cepat dan tepat bila timbul suatu
masalah dalam pekerjaan.
4. Keterampilan bekerja sama (Job role environment skill), adalah keterampilan
untuk bekerja sama serta memelihara keamanan lingkungan kerja.
5. Keterampilan beradaptasi (Transfer skill), adalah keterampilan untuk
beradaptasi dengan pekerjaan dana tau lingkungan kerja baru.
Kompetensi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari
dalam maupun dari luar, diantaranya adalah:
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a. Bakat bawaan: bakat yang sudah ada dan melekat sejak dilahirkan.
b. Motivasi kerja tinggi.
c. Sikap, motif dan cara pandang.
d. Pengetahuan yang dimiliki (formal maupun non formal).
e. Keterampilan atau keahlian yang dimiliki.
f. Lingkungan hidup dari kehidupan sehari-hari.
2) Kompetensi Organisasi
Keunggulan bersaing (competitive advantage) suatu organisasi sangat
ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, penanganan
sumber daya manusia harus dilakukan secara menyeluruh dan seksama dalam
kerangka system pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis,
menyatu dan selalu terhubung, sesuai tujuan dan visi misi organisasi (Moeheriono
, 2012:42).

Kerangka

framework)

merupakan

visi

organisasi

sebuah

core

itu sendiri
ideology

yang

(organization vision
terdiri

atas

core

value dan purposes di masa depan, yang selalu diimpikan oleh setiap organisasi.
Untuk itu maka kompetensi inti organisasi (core competition) sebaiknya memiliki
karakteristik tertentu yang bersifat spesifik, genuine, tidak dapat dicopy oleh
lembaga lain dan dapat dijadikan dasar dalam pengembangan kompetensi individu.
Tanpa adanya value dan core competence, organisasi tidak akan tumbuh
berkembang dengan subur sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Core
competence dapat digunakan secara efektif, memiliki sifat khas bagi organisasi itu
sendiri dan dipastikan harus mampu menjawab tantangan dari para pesaingnya atau
disebut juga dengan keunggulan bersaing atau competitive advantage.
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Organisasi yang mampu menjawab tantangan zaman selalu mengalami suatu
perubahan, baik perubahan dari dalam (internal) maupun perubahan dari luar
(eksternal). Misalnya penggunaan teknologi informasi, Total Quality Management
(TQM), re-design proses kerja dan membuat struktur organisasi yang flattening atau
horizontalization atau bahkan secara ekstrem, melakukan perubahan secara radikal,
total, menyeluruh dan besar-besaran (business transformation). Akan tetapi, untuk
melakukan perubahan tersebut secara baik dan aman, faktor organisasi tidak dapat
hanya sekedar meniru atau mampu meningkatkan perhatian pada nilai-nilai (value)
tujuan organisasi mereka sendiri. Oleh karenanya kompetensi inti organisasi harus
dikembangkan oleh seluruh unsur dan anggota organisasi itu sendiri sepanjang
waktu dan secara terus menerus berkelanjutan dan berkesinambungan
(sustainable).
Secara general, kompetensi sendiri dapat dipahami sebagai sebuah kombinasi
antara keterampilan (skill), atribut personal, dan pengetahuan (knowledge) yang
tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan
dievaluasi. Kompetensi sering dibedakan menjadi dua tipe, yakni soft competency
atau jenis kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola
proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan
orang lain. Contoh soft competency adalah: leadership, communication,
interpersonal relation, dll. Tipe kompetensi yang kedua sering disebut hard
competency atau jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional
atau teknis suatu pekerjaan, seluk beluk teknis yang berkaitan dengan pekerjaan
yang ditekuni. Contoh hard competency adalah: electrical engineering, marketing
research, financial analysis, manpower planning, dll. (Kesipahada, 2009).
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Berdasarkan uraian-uraian di atas, sintesis kompetensi individu sumber daya
manusia sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan menurut
Moeheriono (2012:15) dan Mathis & Jacson (2001:241) yaitu melalui indikator:
pengetahuan dan keterampilan menjalankan tugas, kemampuan dan keterampilan
mengelola tugas, keterampilan mengambil tindakan, kemampuan bekerja sama, dan
kemampuan beradaptasi.

2.1.4 Motivasi
2.1.4.1 Pengertian Motivasi
Motivasi berasal dari kata Latin “movere” yang berarti dorongan atau daya
bergerak. Di dalam Bahasa Inggris, kata motivasi (motivation) memiliki kata dasar
motif (motive) yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan
sesuatu. Dengan demikian motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau
menjadi sebab seseorang bergerak melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Motif
merupakan dorongan kebutuhan dari dalam diri karyawan yang perlu dipenuhi agar
karyawan dapat meyesuaikan diri terhadap lingkungan (Mangkunegara, 2008:93).
Menurut pendapat Fillmore H. Stanford (1969) dalam Mangkunegara
(2008:93)berpendapat bahwa:
“Motivation as an energizing condition of the organism that serve to direct
that organism toward the goal of a certain class.” Artinya: Motivasi sebagai
suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu.
Motivasi untuk bekerja sangat penting bagi tinggi rendahnya kinerja
perusahaan. Tanpa adanya motivasi dari para karyawan untuk bekerja sama bagi
kepentingan perusahaan, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai.
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Sebaliknya apabila terdapat motivasi yang tinggi dari para karyawan merupakan
suatu jaminan atas keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Motivasi
merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri seorang karyawan menjadi
terarah atau tertuju kepada mencapai tujuan organisasi perusahaan.
Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi motivasi kerja dalam Wibowo
(2017:322) diantaranya yaitu:
1.

Heller (1998), menyatakan bahwa motivasi adalah keinginan untuk bertindak.

2.

Kreitner dan Kinicki (2001), berpendapat bawa motivasi merupakan proses
psikologis yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku pada pencapaian
tujuan (goal-directed behavior).

3.

Robbins (2003), menyatakan bahwa motivasi sebagai proses yang
menyebabkan intensitas (intensity), arah (direction), dan usaha terus menerus
(persistence) individu menuju pencapaian tujuan.

4.

Greenberg dan Baron (2003), berpendapat bahwa motivasi merupakan
serangkaian proses yang membangkitkan (arouse), mengarahkan (direct), dan
menjaga (maintain) perilaku manusia menuju pada pencapaian tujuan.
Dari pendapat-pendapat tersebut diatas dapat disimpulan bahwa motivasi

merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia yang meliputi
unsur membangkitkan, mengarahkan, menjaga, menunjukkan intensitas, bersifat
terus-menerus dan adanya pencapaian tujuan.
Secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau mengugah
seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu
sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan. Adapun tujuan dari
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motivasi itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan (2008:97-98), adalah
sebagai berikut:
1.

Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan

2.

Meningkatkan produktivitas kerja karyawan

3.

Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan

4.

Meningkatkan kedisiplinan karyawan

5.

Mengefektifkan pengadaan karyawan

6.

Menciptakan suasana kerja dan hubungan kerja yang baik

7.

Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan

8.

Meningkatkan kesejahteraan karyawan

9.

Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya

10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku
Motivasi kerja dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis motivasi menurut
Hasibuan (2008:99) dapat bersifat negatif dan positif, yakni:
1. Motivasi Positif (Insentif Positif)
Dalam memotivasi, manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah
kepada mereka yang berprestasi diatas prestasi standar. Dengan motivasi ini
kinerja bawahan akan meningkat.
2. Motivasi Negatif (Insentif Negatif)
Dalam memotivasi, manajer memotivasi bawahan dengan memberikan
hukuman kepada mereka yang bekerja dibawah standar. Dengan motivasi
negatif ini semangat bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat
karena mereka takut dihukum, tetapi dalam jangka waktu panjang dapat
berakibat kurang baik
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2.1.4.2 Prinsip-Prinsip Dalam Motivasi Kerja
Terdapat beberapa prinsip dalam motivasi kerja karyawan menurut
Mangkunegara (2008:100) diantaranya yaitu:
1.

Prinsip partisipasi
Dalam upaya memotivasi kerja, karyawan perlu diberikan kesempatan ikut
berpatisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin.

2.

Prinsip komunikasi
Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan
usaha pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas, karyawan akan lebih
mudah dimotivasi kerjanya.

3.

Prinsip mengakui andil bawahan
Pemimpin mengakui bahwa bawahan (karyawan) mempunyai andil didalam
usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, karyawan akan lebih
mudah dimotivasi kerjanya.

4.

Prinsip pendelegasian wewenang
Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada karyawan atau
bawahannya untuk sewaktu waktu dapat mengambil keputusan terhadap
pekerjaan yang dilakukannya. Hal ini membuat karyawan yang bersangkutan
menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pimpinan.

5.

Prinsip memberi perhatian
Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan karyawan
bawahannya, hal ini akan memotivasi karyawan bekerja sesuai dengan apa
yang diharapkan oleh pemimpin.
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2.1.4.3 Faktor-Faktor Motivasi Kerja
Menurut Sutrisno (2011:116) terdapat dua faktor yang mempengaruhi
motivasi di antaranya yaitu:
1. Faktor Intern (intrinsik) antara lain: keinginan untuk dapat hidup, keinginan
untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan
untuk memperoleh pengakuan, keinginan untuk berkuasa
2. Faktor Ekstern (ekstrinsik) meliputi: kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang
memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung
jawab, peraturan yang fleksibel.
Menurut teori Hezberg dalam Wibowo (2017:323-324) ada dua faktor yang
mendorong karyawan termotivasi yaitu faktor intrinsik yaitu daya dorong yang
timbul dari dalam diri masing–masing orang, dan faktor ekstrinsik yaitu daya
dorong yang datang dari luar diri sesorang, terutama dari organisasi tempat dia
bekerja. Karyawan yang terdorong secara intrinsik akan menyenangi pekerjaan
yang memungkinkannya menggunakan kreaktivitas dan inovasinya, bekerja dengan
tingkat otonomi yang tinggi dan tidak perlu diawasi dengan ketat, hal ini akan
berdampak kepada kepuasan yang tidak mengutamakan perolehan hal-hal yang
bersifat materi. Sebaliknya, mereka yang lebih terdorong oleh faktor-faktor
ekstrinsik cenderung melihat kepada apa yang diberikan oleh organisasi kepada
mereka dan kinerjanya diarahkan kepada perolehan hal-hal yang diinginkannya dari
organisasi.
Beberapa indikator motivasi individu menurut pendapat David Mc.Clelland
dalam Hasibuan (2010:162) yaitu:
1. Kebutuhan akan prestasi (Need for Achievment)
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2. Kebutuhan akan kekuasaan (Need for Power)
3. Kebutuhan akan berafiliasi (Need for Affiliation)
Sedangkan menurut teori motivasi Abraham Maslow dalam Mangkunegara
(2008:101-102) yang dikenal dengan hierarki teori kebutuhan (hierarchical of
needs theory) bahwa pada setiap diri manusia itu terdiri atas lima kebutuhan, yaitu:
1.

Kebutuhan Fisiologis (Physiological-need)
Merupakan kebutuhan paling dasar dan kebutuhan pokok manusia untuk
bertahan hidup yang meliputi sandang, pangan, papan dan kesejahteraan
individu.

2.

Kebutuhan Rasa Aman (Safety Needs)
Kebutuhan rasa aman merupakan kebutuhan yang tidak hanya diartikan dalam
arti keamanan fisik saja tetapi juga keamanan psikologis serta perlakuan yang
adil dalam pekerjaan.

3.

Kebutuhan Sosial (Social Needs)
Apabila kebutuhan rasa aman telah terpuaskan, maka muncul kebutuhan ketiga
yaitu kebutuhan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi
kebutuhannya sendiri untuk berinteraksi dengan orang lain.

4.

Kebutuhan Penghargaan (Esteem-need)
Kebutuhan penghargaan diri meliputi kebutuhan akan harga diri, kebutuhan
dihormati dan dihargai orang lain, pengakuan atas kemampuan dan keahlian
seseorang serta efektifitas kerja seseorang.

5.

Kebutuhan Aktualisasi Diri (self-actualization need)
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Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan proses
pengembangan potensi yang sebenarnya untuk menunjukkan kemampuan,
keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang.
Jadi menurut Maslow jika ingin memotivasi seseorang perlu memahami
sedang berada pada anak tangga manakah pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya.
Hirarki kebutuhan Abraham H Maslow ditujukan dengan bentuk piramida berikut:

Gambar 2.1 Teori Kebutuham Maslow

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sintesa indikator yang digunakan
untuk pengukuran motivasi kerja yang dipandang sesuai dengan kondisi
permasalahan di lokasi penelitian adalah menurut teori Maslow dalam
Mangkunegara (2008:101-102) dan Hasibuan (2010:162) yaitu fisiologis, rasa
aman, social, penghargaan, aktualisasi diri, prestasi kerja dan kekuasaan.

2.1.5 Disiplin Kerja
Pada umumnya disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang
ada pada diri karyawan terhadap peraturan yang berlaku. Disiplin meliputi ketaatan
dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara karyawan dengan peraturan yang
telah ditetapkan. Disiplin berkaitan erat dengan sanksi yang perlu di jatuhkan
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kepada pihak yang melanggar. Di dalam seluruh aspek kehidupan dibutuhkan
peraturan dan tata tertib yang mengatur dan membatasi setiap gerak perilaku.
2.1.5.1 Pengertian Disiplin Kerja
Disiplin lebih banyak bersumber pada diri sendiri, yang memperlihatkan dalam
bentuk mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku dalam melaksanakan
pekerjaan. Karena ia berasal dari kesadaran diri yang mendalam maka pembinaan
disiplin adalah pembinaan sikap untuk tetap mematuhi segala ketentuan yang
berlaku dalam perusahaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disiplin
adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan.
Adapun beberapa pendapat menurut para ahli mengenai disiplin kerja adalah
sebagai berikut:
Sastrohadiwiryo (2010:291) definisi disiplin kerja adalah
“Suatu sikap menghormati , menghargai, patuh dan taat tervadap peraturanperaturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta
sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi
apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.”
Rivai (2011:825) mendefinisikan:
“Disiplin kerja adalah suatu alat dipergunakan para manajer untuk
berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah
suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan
kesediaan seorang dalam memenuhi segala peraturan perusahaan.”
Hasibuan (2006:190) mengemukakan bahwa disiplin kerja adalah kesadaran dan
kesediaan seseorang dalam menaati peraturan perusahaan dan norma-norma social
yang berlaku di lingkungan perusahaannya.

Keith Davis (1985) dalam Mangkunegara (2008:129) mengemukakan bahwa:
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“Disipline is management action to enforce organization standards.”
Disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk
memperteguh pedoman-pedoman organisasi.
2.1.5.2 Tujuan Disiplin Kerja
Disiplin kerja dimaksudkan untuk memenuhi tujuan-tujuan dari disiplin kerja
itu sendiri, sehingga pelaksanaan kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Disiplin
kerja bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang teratur, tertib dan
pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana sebelumnya.
Disiplin kerja yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen dimaksudkan
agar para karyawan memiliki motivasi untuk mendisiplinkan diri, bukan karena
adanya sanki tetapi timbul dari dalam dirinya sendiri. Menurut Sutrisno (2011:96)
menyatakan bahwa semakin baik disiplin kerja seorang karyawan, maka akan
semakin tinggi hasil kerja (kinerja) yang akan dicapai.
Menurut Siswanto (2010:292) tujuan dari disiplin kerja ada 2 (dua) yaitu:
1. Tujuan umum
Tujuan umum dari disiplin kerja adalah demi kelangsungan instansi perusahaan
sesuai dengan motif instansi perusahaan yang bersangkutan, baik hari ini
maupun hari esok.
2. Tujuan khusus
a. Agar para tenaga kerja menepati segala peraturan dan kebijakan
ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku,
baik yang terulis maupun yang tidak tertulis serta melaksanakan perintah
manajemen.
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b. Dapat dilaksanakan pekerjaan sabaik-baiknya serta mampu memberikan
pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu yang berkepentingan
dengan instansi pemerintah sesuai dengan pekerjaan yang diberikan
kepadanya.
c. Dapat mengunakan dan memelihara sarana dan prasarana barang dan jasa
perusahaan sabaik-baiknya.
d. Dapat bertindak dan berprilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku
pada instansi pemerintah.
Sutrisno (2011:84) menyatakan bahwa tujuan disiplin kerja yang baik akan
tercermin pada suasana, yaitu:
1.

Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

2.

Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawaan untuk
melaksanakan pekerjaan.

3.

Besarnya rasa tanggung jawab pada karyawan untuk melaksanakan tugas
dengan sebaik-baiknya.

4.

Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi dikalangan
karyawan.

5.

Meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja pada karyawaan.
Berdasarkan tujuan disiplin kerja maka disiplin kerja karyawan harus

ditegakkan dalam suatu perusahaan. Tanpa dukungan karyawan yang baik, sulit
bagi perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci
keberhasilan suatu perusahaan/organisasi untuk mencapai tujuannya.
2.1.5.3 Jenis-Jenis Disiplin Kerja
Menurut Mangkunegara (2008:129-131) bentuk disiplin kerja yaitu:
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1. Disiplin Preventif, yang merupakan suatu upaya untuk menggerakkan karyawan
mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, berbagai ketentuan yang berlaku dan
memenuhi standar yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan cara preventif,
karyawan dapat menjaga prilaku yang diinginkan jangan sampai para karyawan
berperilaku negatif.
2. Disiplin Korektif, yang merupakan suatu upaya untuk menggerakan karyawan
dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi
peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan.
Tindakan disiplin kerja kepada karyawan haruslah sama pemberlakuannya.
Disini tindakan disiplin berlaku bagi semua, tidak memilih, memilah dan memihak.
Kepada siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi pendisiplinan yang sama
termasuk bagi manajer atau pimpinan, karena pimpinan harus memberi contoh
terhadap bawahannya.
Beberapa pendekatan tindakan disiplin sebagai berikut:
a. Pendekatan Disiplin Modern, yaitu mempertemukan sejumlah keperluan atau
kebutuhan baru di luar hukum dengan asumsi:
1. Sebagai cara menghindari bentuk hukuman secara fisik
2. Melindungi tuduhan yang benar sesuai proses hukum yang berlaku.
3. Keputusan-keputusan yang keliru karena prasangka harus diperbaiki dengan
penyuluhan dan fakta-fakta.
4. Melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah.
b. Pendekatan Disiplin dengan Tradisi, yaitu pendekatan dengan cara memberikan
hukuman dengan asumsi:
1. Dilakukan oleh atasan kepada bawahannya.
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2. Pelaksanaan sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
3. Bertujuan memberikan pelajaran kepada pelanggar dan karyawan lainnya.
4. Hukuman lebih keras diperlukan bagi peningkatan perbuatan pelanggaran.
5. Karyawan yang melanggar kedua kalinya diberikan sanksi yang lebih berat.
c. Pendekatan Disiplin Bertujuan, dengan asumsi:
1. Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh seluruh karyawan.
2. Disiplin bukan suatu hukuman tetai bertujuan sebagai pembentukan perilaku.
3. Disiplin bertujuan untuk perubahan perilaku yang lebih baik.
4. Disiplin karyawan bertujuan agar karyawan bertanggung jawab terhadap
perbuatannya.
2.1.5.4 Faktor-Faktor Disiplin Kerja
Disiplin kerja yang tinggi merupakan harapan bagi setiap pimpinan kepada
bawahan, karena itu sangatlah perlu bila disiplin mendapat penanganan intensif dari
semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari suatu
organisasi dan juga pemimpin mempunyai pengaruh langsung atas sikap kebiasaan
yang diperoleh karyawan. Kebiasaan itu ditentukan oleh pimpinan, baik dengan
iklim atau suasana kepemimpinan maupun melalui contoh diri pribadi. Oleh karena
itu, untuk mendapatkan disiplin yang baik, maka pimpinan harus memberikan
contoh kedisiplinan yang baik pula.
Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja menurut Hasibuan
(2006:194) adalah:
1. Tujuan dan Kemampuan yang dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal
serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti tujuan
(pekerjaan) yang ditetapkan kepada seorang karyawan harus sesuai dengan
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kemampuan karyawan yang bersangkutan agar ia bekerja dengan sungguhsungguh dan berdisiplin untuk mengerjakannya.
2. Teladan Pemimpin sangat berperan aktif dalam menentukan kedisiplinan
karyawan, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh bawahannya.
Pimpinan harus memberikan contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil serta
sesuai kata dengan perbuatan.
3. Balas Jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan,
karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap
perusahaan/pekerjanya.
4. Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan
sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama
dengan manusia lainnya.
5. Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan efektif untuk
mencegah/mengetahui

kesalahan,

membetulkan

kesalahan,

memelihara

kedisiplinan, meningkatkan prestasi kerja, mengaktifkan peranan atasan dan
bawahan, menggali sistem-sistem kerja yang efektif dan menciptakan sistem
internal kontrol yang terbaik dalam mendukung terwujudnya tujuan perusahaan,
karyawan dan masyarakat.
6. Sanksi Hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan.
Karena dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin
takut untuk melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap dan perilaku yang
indisipliner karyawan akan berkurang.
7. Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan mempengaruhi karyawan
perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap
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karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah
ditetapkan.
Berhasil atau tidaknya suatu disiplin dari para karyawan dipengaruhi oleh
beberapa faktor menurut Siswanto (2010:292) yaitu:
1. Frekuensi kehadiran, sebagai salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat
kedisiplinan karyawan. Semakin tinggi frekuensi kehadiran atau rendahnya
tingkat kemangkiran maka karyawan tersebut telah memiliki disiplin kerja yang
tinggi.
2. Tingkat kewaspadaan karyawan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya selalu
penuh perhitungan dan ketelitian memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi
terhadap dirinya maupun pekerjaannya.
3. Ketaatan dalam standar kerja yang dalam melaksanakan pekerjaan karyawan
diharapkan mentaati semua standar kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan
aturan dan pedoman kerja agar kecelakaan kerja tidak terjadi atau dapat
dihindari.
4. Ketaatan dalam peraturan kerja, dimaksudkan demi keamanan dan kelancaran
dalam bekerja.
5. Etika kerja, diperlukan oleh setiap karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya
agar tercipta suasana harmonis, saling menghargai, antar sesama karyawan.
Berdasarkan uraian di atas, maka sintesia disiplin kerja yang dipakai sebagai
indikator disiplin kerja berdasarkan teori Rivai (2014:599) dan Siswanto
(2010:291) yaitu: taat terhadap aturan waktu, taat terhadap peraturan perusahaan
dan taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan
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2.1.6 Kinerja
2.1.6.1 Pengertian Kinerja
Kinerja merupakan tolak ukur dari apa yang karyawan lakukan untuk
perusahaan. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok
kerja. Kinerja sumber daya manusia merupakan istilah yang berasal dari kata job
performance atau actual perpormance, yang berarti prestasi kerja atau prestasi
sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Kinerja karyawan merupakan suatu hal
yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya Rivai
(2011:309).
Pengertian kinerja dari beberapa ahli dalam Sutrisno (2010:170-172):
1.

Lawler dan Porter (1967) mendefinisikan kinerja sebagai kesuksesan seseorang
dalam melaksanakan tugas.

2.

Prawirosentono (1999) mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai
oleh seseorng, sekelompok orang dalam organisasi , sesuai dengan wewenang
dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencai tujuan
organisasi bersangkutan secar legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan
moral maupun etika.

3.

Minner (1990) kinerja adalah bagian seseorang diharapkan dapat berfungsi dan
berperilaku sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepadanya.

4.

Irianto (2001) mendefinisikan kinerja karyawan adalah prestasi yang di peroleh
seseorang dalam melakukan tugas.

5.

Cormick & Tiffin (1980) kinerja adalah kuantitas, dan waktu yang di gunakan
dalam menjalankan tugas, waktu kerja adalah jumlah absen, keterlambatan dan
lamanya masa kerja.
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Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan
hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja
sama untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan oleh organisasi.
Kinerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan seseorang
karyawan dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh
organisasi kepada karyawan sesuai dengan job description-nya (Siagian,
2006:168).
Menurut Amstrong dan Baron dalam Wibowo (2017:2) bahwa kinerja
mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk
bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang
mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen,
dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah
tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.
Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.
Kinerja (performance) pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak
dilakukan oleh karyawan.
Menurut Siagian (2006), Wijaya (2016) dalam Arisanti, dkk (2019:102)
berpendapat bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang
termasuk adalah gaji, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan
motivasi kerja. Dapat disimpulkan pula bahwa kinerja adalah hasil kerja baik secara
kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya
dalam waktu tertentu.
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2.1.6.2 Tujuan dan Sasaran Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan/atau di
masa lalu yang berhubungan dengan standar pekerjaan dan untuk memastikan
perbaikan kinerja secara terus menerus dimana melibatkan pelatihan dan
pengembangan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaannya tersebut. W.Edwards
Deming dalam Dessler (2018:322) berargumen bahwa pada dasarnya kinerja
karyawan lebih merupakan fungsi dari pelatihan, komunikasi, alat , dan
pengawasan. Deming menekankan pada penetapan tujuan, penilaian, dan
pengembangan yang terpadu.
Tujuan penelitian kinerja karyawan menurut Rivai (2011:552) meliputi:
1.

Meningkatkan etos kerja.

2.

Meningkatkan motivasi kerja.

3.

Untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan selama ini.

4.

Untuk mendorong pertanggung jawaban dari karyawan.

5.

Pembelian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji
berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa dan insentif.

6.

Untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lainya.

7.

Pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan lagi kedalam penugasan
kembali, seperti diadakannya mutasi dan transfer, rotasi perusahaan, kenaikan
jabatan dan pelatihan.

8.

Sebagai alat untuk membantu dan mendorong karyawan untuk mengambil
insentif dalam rangka memperbaiki knerja.

9.

Untuk mendorong pertanggung jawaban karyawan.
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2.1.6.3 Metode Penilaian Kinerja
Metode penilian kinerja karyawan bisa dibedakan menjadi metode penilaian
yang berorientasi masa lalu dan masa depan, mengevaluasi kineja dimasa lalu,
dapat memperoleh balik dari usaha-usaha mereka. Umpan balik ini selanjutnya
akan mengarah kepada perbaikan prestasi. Menurut Rivai (2011:563), tehnik-tehnik
kinerja meliputi:
1.

Skala peringkat (rating scale).

2.

Manajemen berdasarkan sasaran (Manajeman by Objective).

3.

Metode catatan prestasi.

4.

Metode dengan pilihan terarah (Forced Choice Methode).

5.

Metode dengan pilihan terarah (Critial Incident Methode).

6.

Skala pringkat yang dikaitkan dengan tingkah laku (Behaviorally Anchored).

7.

Metode peninjauan lapangan (Field Review Method).

8.

Tes dan observasi prestasi kompentitif (Comformance Evaluation Approach).
Metode penilaian berorientasi masa depan, menggunakan asumsi bahwa

karyawan tidak lagi sebagai objek penelitian yang tunduk dan tergantung kepada
penyedia, tetapi karyawan dilibatkan dalam proses penilaian. Menurut Rivai
(2011:573), tehnik-teknik yang digunakan yaitu:
1.

Penilaian diri sendiri (Self Appraisal)

2.

Manajemen bedasarkan sasaran (Management By Objective)

3.

Penilaian secara psikologis

4.

Pusat penilaian (Assessment Center)
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2.1.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah factor kemampuan
(ability) dan factor motivasi (motivation). Hal ini sejalan dengan pendapat Keith
Davis (1964) dalam Mangkunegara (2008:67) dengan rumus:

1.

Human Performance

=

Ability + Motivation

Motivation

=

Attitude + Situation

Ability

=

Knowledge + Skill

Faktor kemampuan, secara psikologis kemampuan karyawan terdiri dari
kemampuan potensi (IQ) dan kemapuan reality (knowledge + skill), bahwa
karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata akan lebih mudah mencapai
kinerja yang diharapkan.

2.

Faktor motivasi, terbentuk dari sikap (attitude) karyawan saat menghadapi
situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri karyawan
agar terarah untuk mencapai tujuan kerja.

3.

Sikap mental, merupakan kondisi mental yang mendorong diri karyawan untuk
berusaha mencapai prestasi yang maksimal. Karyawan harus siap mentalnya
secara psikofisik ( siap secara mental, fisik, tujuan dan situasi) agar dapat
memahami tujuan utama target kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan
dan menciptakan situasi kerja yang baik.
Menurut Bernadin (2001) dalam Sudarmanto (2018:12-13) berpendapat

bahwa untuk mengukur kinerja, yaitu:
1.

Quality, yaitu proses atau hasil mendekati sempurna/ ideal dalam memenuhi
maksud atau tujuan.

2.

Quantity, yaitu satuan jumlah atau kuantitas yang dihasilkan.
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3.

Timeliness, yaitu waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan aktivitas atau
menghhasilkan produk.

4.

Cost-effectiveness, yaitu tingkat pengurangan pemborosan penggunaan
sumber-sumber organisasi (orang, uang, material, teknologi) dalam
mendapakan atau memperoleh hasil.

5.

Need for supervision, yaitu kemampuan individu dalam menyelesaikan
pekerjaan atau fungsi –fungsi pekerjaan tanpa asistensi atau intervensi
pimpinan.

6.

Interpersonal impact, yaitu kemampuan individu dalam meningkatkan
perasaan harga diri, keinginan baik, dan kerja sama di antara sesama karyawan.
Menurut Bernardin & Russel (2003) dalam (Januari dkk., 2015:3) untuk

mengukur prestasi kerja karyawan dapat digunakan beberapa kriteria, yaitu:
1. Kuantitas Kerja (Quantity of Work): jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu
periode yang ditentukan.
2. Kualitas Kerja (Quality of Work): kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syaratsyarat kesesuaian yang ditentukan.
3. Pengetahuan Pekerjaan (Job Knowledge): luasnya pengetahuan mengenai
pekerjaan dan keterampilannya.
4. Kreatifitas (Creativeness): keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan
tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul.
5. Kerjasama (Cooperation): kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain atau
sesama anggota organisasi.
6. Ketergantungan (Dependability): kesadaran untuk mendapatkan kepercayaan
dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja.
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7. Inisiatif (Initiative): semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam
memperbesar tanggung jawabnya.
Berdasarkan uraian di atas, maka sintesis kinerja karyawan yang dipandang
tepat dengan penelitian yaitu berdasarkan Bernardin & Russel (2003) dalam
(Januari dkk., 2015:3) melalui indikator: kuantitas kerja, kualitas kerja,
pengetahuan pekerjaan, kreativitas, kerjasama, ketergantungan, dan inisiatf.

2.2

Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan landasan ilmiah yang memuat teori-teori

yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pada era globalisasi ini,
persaingan merupakan salah satu pemicu perubahan yang harus dipertimbangkan
mengenai tuntutan adanya kebutuhan perusahaan atau organisasi untuk memiliki
sumber daya manusia yang professional dan berkualitas. Perkembangan saat ini
baik dilihat dari sudut pandang beban tugas, perkembangan teknologi dan metode
kerja yang baru, tentunya perlu mendapatkan perhatian dan respon dari perusahaan.
Sumber daya manusia memiliki kontribusi yang sangat besar bagi eksistensi
perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia yang dapat bekerja dengan baik,
mustahil sebuah perusahaan dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Untuk menciptakan hal tersebut perlu adanya suatu dorongan atau
rangsangan dari perusahaan atau organisasi dan salah satunya adalah mengenai
peningkatan kinerja karyawan yang dapat dipengaruhi oleh faktor kompetensi dan
disiplin kerja.
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2.2.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan
Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi
kompetensi yang dimiliki oleh karyawan dan sesuai dengan tuntutan peran
pekerjaan maka kinerja karyawan akan semakin meningkat.
Penelitian sebelumnya oleh Winanti (2011) bahwa kompetensi karyawan
yang meliputi kompetensi intelektual, kompetensi emosional dan kompetensi
sosial. Kompetensi intelektual lebih tinggi dibandingkan kompetensi emosional dan
kompetensi sosial, hal ini berarti karyawan memiliki semangat kerja, pengetahuan,
kepedulian dan pemahaman permasalahan yang tinggi dibandingkan kemampuan
karyawan dalam memahami lingkungan secara objektif dan moralis, pengendalian
emosional dan membangun jaringan kerja sama serta mempengaruhi rekan kerja
atau bawahan. Temuan ini relevan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh
Spencer & Spencer (1993) bahwa kompetensi intelektual, emosional dan sosial
sebagai bagian dari kepribadian yang paling dalam pada seseorang dapat
memprediksi atau mempengaruhi keefektifan kinerja individu.
Berdasarkan penelitian oleh Eigis Yani Pramularso (2017) dan penelitian
oleh Hadiyanto (2013) bahwa dari hasil persamaan regresi dan secara simultan
menunjukkan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan. Kompetensi terbukti mempunyai adanya hubungan yang erat dan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Berdasarkan penelitian oleh Pandaleke (2016) kompetensi berpengaruh
terhadap kinerja karyawan, dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa
kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan terbukti atau dapat diterima,
artinya semakin tinggi kompetensi karyawan akan mengakibatkan peningkatkan
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kinerja karyawan. Dalam penelitiannya, secara parsial hanya variabel kompetensi
saja yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Berdasarkan penelitian (Alhamdi, 2018) bahwa kompetensi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Seseorang harus mempunyai
kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan yang akan ia selesaikan di departemen
tempat ia bekerja, hal tersebut di perkuat dengan pernyataan dari Spencer (1993)
yang menyatakan bahwa kompetensi adalah suatu karakteristik dari suatu individu
yang di hubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Adapun
indikator dari kompetensi adalah bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal
ini terlihat bagaimana karyawan mendahulukan prioritas dalam hal melakukan
pekerjaannya.
2.2.2 Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan
Motivasi tidak kalah pentingnya dengan disiplin kerja, memiliki peranan
penting dalam meningkatkan kinerja karyawan di sebuah organisasi. Tanpa adanya
motivasi kerja seorang karyawan tidak dapat bekerja optimal dan memberikan
kontribusi kepada organisasi. Motivasi timbul dari dalam diri seseorang, untuk apa
dia bekerja, untuk siapa dia bekerja, dan kenapa dia harus bekerja, beberapa hal itu
yang dapat menumbuhkan motivasi kerja seseorang. Motivasi menjadi pendorong
utama perilaku sesorang dalam suatu pekerjaan. Seorang pekerja menjadi rajin atau
tidak, kreatif atau tidak kreatif, dapat ditelusuri lewat motivasi yang ada dalam
dirinya. Perusahaan bukan hanya mengharapkan karyawan mampu, cakap dan
terampil, tetapi yang penting agar mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk
mencapai kinerja yang maksimal ( Hasibuan, 2010:141).
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Menurut Siagian (2002) dalam (Risnawati, Ramadhoni, & Idrus, 2018),
masalah motivasi kerja bukanlah masalah yang mudah, baik dalam memahaminya
maupun bagaimana menerapkannya. Tidak mudah karena berbagai alasan dan
pertimbangan yang mesti dijadikan acuan. Akan tetapi dengan motivasi kerja yang
tepat para karyawan akan terdorong untuk berbuat semaksimal mungkin dalam
melaksanakan tugasnya karena diyakini bahwa dengan keberhasilan organisasi
mencapai tujuan dan sasarannya, maka kepentingan-kepentingan pribadi para
anggota organisasi tersebut akan terpelihara pula.
Motivasi kerja karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang dapat
dicapai pada pekerjaan. Motivasi merupakan dorongan seseorang untuk melakukan
tindakan agar mencapai kearah yang diinginkannya. Rivai (2011:838) berpendapat
pada dasarnya motivasi mendorong karyawan agar mampu bekerja keras untuk
mencapai tujuan yang diinginkannya. Pendapat ini dibuktikan oleh Ayu Maya
Prabasari & Salit Ketut Netra (2013) dapat diketahui bahwa motivasi kerja selain
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan tetapi menjadi variable
yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan karena berdasarkan
perhitungan analisis standardized coefficients beta memiliki nilai terbesar.
Penelitian lain yang mendukung pendapat Veitzhal Rivai adalah Arisanti et
al. (2019) bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial variabel motivasi
kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan disiplin kerja
berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara simultan, variabel
motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan
pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nganjuk.
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2.2.3 Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan
Disiplin kerja karyawan merupakan sikap atau tingkah laku yang
menunjukkan kesetiaan dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang terhadap
peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasinya baik yang
tertulis maupun tidak tertulis sehingga diharapkan pekerjaan yang dilakukan efektif
dan efisien. Hubungan disiplin dan kinerja merupakan suatu hal yang sinergi.
Sebagai buktinya semakin tinggi disiplin seseorang dalam bekerja, maka hal
tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Seorang karyawan yang
memiliki dedikasi yang baik cenderung akan melakukan tugas yang dibebankan
dengan tepat waktu dan hasil yang optimal. Sehingga dari sini kita dapat melihat
kinerja seseorang karyawan dipengaruhi oleh faktor kedisiplinan.
Untuk mengungkapkan adanya keterkaitan antara disiplin kerja terhadap
kinerja karyawan dikemukakan oleh Sutrisno (2011:96) menyatakan bahwa:
“Semakin baik disiplin kerja seorang karyawan, maka semakin tinggi hasil kerja
(kinerja) yang akan dicapai”. Mathis dan Jackson (2010) dalam Rozalia (2015:3)
menyatakan bahwa standar utama dalam mengukur kinerja salah satunya dengan
mengukur mengenai tingkat kehadiran yaitu asumsi yang digunakan dalam
mengukur atau menilai kerja karyawannya dengan melihat daftar hadir. Jika
kehadiran karyawan di bawah standar yang ditetapkan maka karyawan tersebut
tidak mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap organisasi.
Berdasarkan penelitian Heriyanto & Hidayati (2016) terbukti ada pengaruh
positif dan signifikan dari disiplin kerja terhadap kinerja karyawan baik itu secara
parsial maupun bersama-sama. Setiap karyawan harus memiliki disiplin kerja
didalam organisasi atau perusahaannya, seperti mematuhi peraturan tertulis
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maupun tidak tertulis yang telah di tetapkan oleh perusahaan karena hal tersebut
dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis sehingga akan
memberikan dampak yang positif terhadap kinerja karyawannya.
Berdasarkan penelitian (Krisnanda & Sudibya, 2014) menunjukan hasil
analisis disiplin kerja terhadap kinerja karyawan membuktikan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan dari variable disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.
Hal itu terlihat dari pengertian disiplin kerja sendiri yaitu kesadaran dan kesediaan
seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang
berlaku (Hasibuan, 2007:3). Dengan kata lain jika karyawan memiliki disiplin yang
tinggi pastinya akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang dapat dilakukannya.
Berdasarkan kajian pustaka yang disajikan di muka, maka penelitian tentang
“Pengaruh Kompetensi Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan ( Studi Pada Karyawan Room Division V Hotel Bandung)” memiliki
kerangka pemikiran sebagai berikut:
KOMPETENSI

Pengetahuan dan keterampilan
melaksanakan tugas
2. Kemampuan dan keterampilan mengelola
tugas
3. Keterampilan mengambil tindakan
4. Kemampuan bekerja sama
5. Kemampuan beradaptasi
Moeheriono (2012) Mathis & Jackson (2001)
1.

MOTIVASI
1. Fisiologis
2. Rasa aman
3. Social
4. Penghargaan
5. Aktualisasi diri
Maslow dalam Mangkunegara (2008),
DISIPLIN KERJA
1. Ketaatan waktu
2. Ketaatan terhadap peraturan
3. Ketaatan perilaku
Rivai (2014:599), Siswanto (2010:291)

KINERJA
1. Kuantitas Kerja
2. Kualitas Kerja
3. Kerjasama
4. Kreatifitas
5. Inisiatif
Bernardin & Russel dalam
Januari dkk. (2015:3)

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
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2.3

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan penjabaran kerangka pemikiran di atas, maka dapat ditarik

hipotesis penelitian berupa: “Kompetensi, motivasi dan disiplin kerja,
berpengaruh terhadap kinerja karyawan Room Divison V Hotel Bandung,
baik secara simultan maupun parsial.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1

Metode yang Digunakan
Menurut Sugiyono (2018:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan
adanya metode penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada peneliti
tentang

bagaimana

penelitian

dilakukan,

sehingga

permasalahan

dapat

diselesaikan. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan
verifikatif.
Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui
bagaimana kondisi kompetensi, motivasi, disiplin kerja dan kinerja karyawan V
Hotel Bandung. Metode penelitian verifikatif adalah metode yang bertujuan untuk
mengetahui hubungan kebenaran hipotesis dengan menggunakan perhitungan
statistik yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
Metode verifikatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan
masalah yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi, motivasi dan
disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian dimana peneliti hanya mengembangkan
konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis serta
penelaahan kepada satu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail
dan komprehensif (Sugiyono, 2013:54).

54

3.2

Operasionalisasi Variabel
Definisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian yang terkait

dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam
paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Teori ini
dipergunakan sebagai landasan atau alasan mengapa suatu yang bersangkutan bisa
mempengaruhi variabel terikat atau merupakan salah satu penyebab.
Operasionalisasi variabel merupakan upaya penelitian secara rinci meliputi
nama variabel, konsep variabel, dimensi, indikator, ukuran, dan lain-lain yang
diarahkan untuk memperoleh nilai variabel penelitian. Operasionalisasi variabel
digunakan untuk memberikan gambaran penelitian. Dalam penelitian ini semua
indikator diukur dengan skala pengukuran Interval dan dalam penelitian ini ada
empat variabel yang diteliti, yaitu Kompetensi (X 1), Motivasi (X2), Disiplin (X3),
Kinerja Pegawai (Y).
Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam Tabel
3.1 sebagai berikut:
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Variabel
Kompetensi
(X1)

Konsep
Dimensi
Kompetensi adalah 1. Pengetahuan dan
karakteristik dasar
keterampilan
individu yang
melaksanakan
menjadi faktor
tugas
penentu sukses
tidaknya seseorang
dalam
mengerjakan suatu
pekerjaan atau
2. Kemampuan dan
pada suatu situasi
keterampilan
tertentu.
mengelola tugas
Moeheriono
(2012), Mathis &
Jackson (2001)

Indikator
- Memiliki
pengetahuan
tentang tugas rutin
dan SOP
- Keterampilan
melaksanakan
pekerjaan sesuai
SOP
- Kemampuan
menerima
serangkaian tugas
yang berbeda
- Keterampilan
untuk mengelola

Ukuran
- Menguasai
pengeahuan
pekerjaan sesuai
dan SOP
- Tingkat
keterampilan
melaksanakan
pekerjaan sesuai
SOP
- Tingkat
mengelola
serangkaian tugas
yang berbeda
dalam pekerjaan
- Kemampuan
memberikan ide

Skala
Ordinal
Ordinal

Ordinal

Ordinal
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serangkaian tugas
yang berbeda
3. Keterampilan
mengambil
tindakan

4. Kemampuan
bekerja sama

5. Kemampuan
beradaptasi

Motivasi
(X2)

Motivasi
merupakan suatu
kondisi yang
menggerakkan
manusia ke arah
suatu tujuan
tertentu, mendorong
kebutuhan dari
dalam diri
karyawan yang
perlu dipenuhi agar
dapat meyesuaikan
diri terhadap
lingkungan.
Maslow dalam
Mangkunegara
(2008), Hasibuan
(2010)

Disiplin
Kerja
(X3)

Disiplin kerja
adalah kesadaran
dan kesediaan
karyawan dalam
menaati peraturan
perusahaan dan
norma-norma sosial
yang berlaku serta
bersedia mengubah
suatu perilaku
untuk memenuhi
segala peraturan
tersebut.
Rivai (2011),
Siswanto (2010)

Keterampilan dalam
mengambil
tindakan.

Kemampuan untuk
bekerja sama dengan
rekan kerja dan
lingkungan.
Kemampuan untuk
beradaptasi

1. Fisiologis

Pemenuhan
kebutuhan fisiologis

2. Rasa aman

1. Ketaatan waktu

Pemenuhan
kebutuhan akan
keamanan
Pemenuhan
kebutuhan sosial
Pemenuhan
kebutuhan atas
penghargaan
Pemenuhan
aktualisasi diri
Pemenuhan
kebutuhan prestasi
kerja
Pemenuhan
kebutuhan akan
kekuasaan
- Jam kerja

2. Ketaatan
terhadap peraturan

- Bertingkah laku
dalam pekerjaan

3. Sosial
4. Penghargaan

5. Aktualisasi diri
6. Prestasi Kerja

7. Kekuasaan

3. Ketaatan
perilaku
4. Melaksanakan
tugas dan
kewajiban

- Bekerja sesuai
dengan jabatannya

- Tanggung jawab
terhadap pekerjaan

dalam
menyelesaikan
masalah
Tingkat
keterampilan dalam
mengambil
tindakan
dengan
cepat dan tepat bila
timbul
suatu
masalah
dalam
pekerjaan
Kemampuan untuk
bekerja sama serta
dengan rekan kerja
dan lingkungan.
Kemampuan untuk
beradaptasi
pada
pekerjaan baru yang
berbeda.
Tingkat pemenuhan
kebutuhan
fisiologis
Tingkat pemenuhan
kebutuhan akan
keamanan
Tingkat pemenuhan
kebutuhan sosial
Tingkat pemenuhan
kebutuhan atas
penghargaan
Tingkat pemenuhan
aktualisasi diri
Tingkat pemenuhan
akan prestasi kerja

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal
Ordinal

Ordinal
Ordinal

Tingkat pemenuhan
atas kekuasaan

Ordinal

- Kepatuhan pada
ketentuan jam
kerja
- Ketaatan
terhadap
peraturan
perusahaan
- Melakukan
pekerjaan sesuai
dengan
jabatannya
- Menyelesaikan
pekerjaan/ tugas
dengan penuh
tanggung jawab

Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal

Ordinal
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Kinerja
Karyawan
(Y)

Kinerja adalah
suatu keadaan yang
menunjukkan
kemampuan
seseorang karyawan
dalam menjalankan
tugas sesuai dengan
standar yang
ditetapkan oleh
organisasi kepada
karyawan sesuai
dengan job
description-nya
Bernardin &
Russel dalam
Januari dkk.,
(2015)

1. Kuantitas Kerja

Jumlah kerja
dalam suatu
periode yang
ditentukan

2. Kualitas Kerja

Kualitas hasil
kerja yang dicapai

3. Kerja sama

Kemampuan
bekerja sama
dengan rekan kerja

4. Kreatifitas

Gagasan dan
tindakan untuk
menyelesaikan
masalah.
Memiliki inisiatif
melaksanakan
tugas

5. Inisiatif

- Efektifitas
pekerjaan yang
diselesaikan
- Tingkat
pencapaian target
pekerjaan
- Tingkat ketelitian
hasil kerja
- Tingkat
kesesuaian serta
kelayakan hasil
kerja
Tingkat
kemampuan bekerja
sama dengan rekan
kerja
Tingkat kreatifitas
dalam
menyelesaikan
persoalan pekerjaan
Tingkat
inisiatif
dalam
melaksanakan tugas

Ordinal
Ordinal

Ordinal
Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal
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3.3

Sumber dan Cara Penentuan Data
Sumber data dalam penelitian ini data primer berupa kompetensi, motivasi,

disiplin kerja dan kinerja karyawan bersumber dari karyawan V Hotel Bandung
sebagai responden.
Data mengenai kompetensi, motivasi, disiplin kerja dan kinerja karyawan
dapat diperoleh secara empiric dengan memberikan sejumlah pertanyaan pada
objek penelitian sebagai responden yaitu orang yang merespon atau menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peneliti, baik pertanyaan lisan atau tulisan
yang berkaitan dengan variable penelitian sebagai responden sehingga data
kualitatif dapat diperoleh sebelum diolah menjadi data kuantitatif.
Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:116). Cara
penentuan responden yang dilakukan adalah probability sampling, yaitu sampling
yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur/ anggota populasi untuk
dipilih menjadi sampel.
Pada penelitian ini, ukuran populasi karyawan Room Divison V Hotel
Bandung adalah (N) 35 orang, yang berarti bahwa teknik sampling yang digunakan
adalah sampling jenuh atau sensus, dimana teknik sampling yang dilakukan dengan
mengambil seluruh populasi (Sugiyono, 2012:122).
3.4

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
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1. Studi kepustakaan
yaitu mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal atau bahan-bahan tertulis yang ada
hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.
2. Studi Lapangan
a. Observasi
Melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena masalah
dilapangan yang berkaitan dengan penelitian
b. Wawancara
Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk mengetahui
kompetensi, motivasi, disiplin kerja dan kinerja karyawan dengan cara
Tanya jawab antara pewawancara dengan responden yaitu karyawan V
Hotel Bandung dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide
(panduan wawancara)
c. Kuesioner (angket)
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan
dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan untuk djawab oleh
responden. Kuesioner yang digunakan terdiri dari beberapa pernyataan yang
disusun dalam bentuk Skala Likert 1-5.
3.5

Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis
Pengolahan data yang terkumpul dari hasil wawancara kuisioner dapat

dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) langkah, yaitu: persiapan, tabulasi dan penerapan
data pada pendekatan penelitian. Persiapan adalah mengumpulkan dan memeriksa
kelengkapan lembar kuisioner serta memeriksa kebenaran cara pengisian.
Melakukan tabulasi hasil kuisioner dan memberikan nilai sesuai ngan system
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penilaian yang telah ditetapkan. Kuisioner tertutup dengan menggunakan skala
ordinal 5, nilai diperoleh merupakan indikator untuk pasangan variabel independen
X terhadap variabel dependen Y yaitu seperti berikut (X1, X2, X3, Y) yang
diasumsikan berhubungan linier. Data hasil tabulasi diterapkan pada pendekatan
penelitian yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian.
Analisis yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) analisis deskriptif
terutama untuk variabel yang bersifat kualitatif dan (2) analisis kuantitatif, berupa
didapatkannya koefisien jalur dan determinasi yang meyatakan besarnya pengaruh
variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Analisis kuantitatif ditekankan untuk
mengungkapkan

perilaku

variabel

penelitian,

sedangkan

analisis

deskriptif/kualitatif digunakan untuk menggali perilaku faktor penyebab. Metode
analisis yang digunakan berupa cross-sectional analysis. Dengan menggunakan
kombinasi metode analisis tersebut dapat diperoleh generalisasi yang bersifat
komprehensif.
Untuk mengetahui kompetensi, motivasi kerja dan disiplin kerja, data diolah
dengan menganalisa sikap responden terhadap butir kuesioner untuk melihat hasil
penilaian (positif/negatif) responden terhadap pelaksanaan variabel yang diteliti
dengan menggunakan analisis Likert.
Untuk memperoleh data dari variabel kualitatif (kompetensi, motivasi kerja
dan disiplin kerja), setiap variabel terlebih dahulu dijabarkan ke dalam subvariabel
dan setiap subvariabel dioperasionalisasikan ke dalam indikator. Setiap indikator
diukur dengan ukuran peringkat jawaban dengan skala ordinal.
Berdasarkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data, maka
variabel yang memiliki ukuran ordinal selanjutnya ditransformasikan ke dalam
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bentuk interval dengan menggunakan Method of Successive Intervals. Sebelum
penyebaran instrument, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan
reliabilitas

intrumen.

Pengujian

validitas

instrument

dilakukan

dengan

menggunakan rumus Correlation Product Moment (Sugiyono, 2006:182).
𝑟𝑌𝑋 =

𝑛 ∑𝑛ℎ=1 𝑋𝑌 − ∑𝑛ℎ=1 𝑋 ∑𝑛ℎ=1 𝑌
√{𝑛 ∑𝑛ℎ=1 𝑋 2 − (∑𝑛ℎ=1 𝑋)2 }{𝑛 ∑𝑛ℎ=1 𝑌 2 − (∑𝑛ℎ=1 𝑌)2 }

Instrumen dinyatakan valid bila koefisien korelasi > 0,3 (Sugiyono,
2018:126). Sedangkan pengujian reliabilitas intrumen dilakukan dengan
menggunakan rumus Cronbach’s Alfa dengan menggunakan IBM SPSS
(Arikunto:2013:239).
Teknik analisis jalur memerlukan syarat data yang mempunyai tingkat
pengukuran sekurang-kurangnya interval. Karena itu melalui methods of successive
intervals, dilakukan transformasi data dengan langkah kerja sebagai berkut:
1. Perhatikan setiap item pertanyaan.
2. Untuk setiap item hitung frekuensi jawaban (f), berapa responden yang
mendapat skor 1, 2, 3, 4, dan 5.
3. Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah
responden.
4. Hitung proporsi kumulatif (p)
5. Hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan
menggunakan Tabel Distribusi Normal.
Tentukan nilai skala (scale value) untuk setiap nilai Z dengan rumus:
𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =

(𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑡 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡) − (𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡)
(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡) − (𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡)
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Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan pasangan data dari variabel
independen dan dependen dari semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis.
Sedangkan untuk meneliti pengaruh di antara variabel penelitian terhadap kinerja
pegawai, data hasil tabulasi diterapkan pada pendekatan penelitian yaitu dengan
Analisis Jalur (Path Analysis). Secara struktural, maka paradigma penelitian
keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut:

X1

ɛ

pYX1

rX1X2

X2

rX1X2

pYX2

Y

rX2X3
pYX3

X3

Gambar 3.1
Diagram Struktur Hubungan Antara Kompetensi, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja
terhadap Kinerja Pegawai

Dimana:
X1
: Kompetensi
X2
: Motivasi Kerja
X3
: Disiplin Kerja
Y
: Kinerja Pegawai
ɛ
: Faktor lain yang mempengaruhi Y, selain X1, X2 dan X3
= Korelasi antara variabel X1 X2 dan X3
ρYX1 = Koefisien jalur pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y

ρYX2 = Koefisien jalur pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y
ρYX3 = Koefisien jalur pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y
ρYɛ = Koefisien jalur pengaruh variabel ɛ (variabel lain yang tidak
diteliti/diamati dalam penelitian ini) terhadap variabel Y
Persamaan struktur jalur Y = ρYX1X1 + ρYX2X2 + ρYX2X3 + ɛ
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Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka variabel yang dianalisa
adalah variabel independen yaitu kompetensi, motivasi kerja dan disiplin kerja
(variabel X1, X2 dan X3) sedangkan variabel dependen adalah kinerja pegawai
(variabel Y). Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seberapa besar pengaruh
kompetensi, motivasi kerja dan disiplin kerja baik secara simultan maupun secara
parsial terhadap kinerja pegawai. Dengan memperhatikan karakteristik variabel
yang akan diuji, maka uji statistic yang digunakan analisis jalur (path analysis).
Pengujian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen
X1 X2 , dan X3 terhadap Y baik secara langsung maupun tidak langsung.
Hipotesis yang diajukan adalah: kompetensi, motivasi dan disiplin kerja baik
secara simultan maupun parsial terhadap kinerja pegawai. Jika hipotesis penelitian
tersebut dinyatakan ke dalam hipotesis statistik adalah:
H0 : ρYX1 = ρYX2 = ρYX3 = 0
H1 : ρYX1 = ρYX2 = ρYX3 ≠ 0
Rumusan hipotesis:
 Tolak H0 jika Fhitung ≥ Ftabel (0,05)(n-k-1)  Terdapat pengaruh kompetensi, motivasi
kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai
 Terima H0 jika Fhitung < Ftabel (0,05)(n-k-1)  Tidak terdapat pengaruh kompetensi,
motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai.
Statistik uji yang digunakan adalah:
𝐹=

(𝑛 − 𝑘 − 1) ∑𝑘𝑖=1 𝑝𝑌𝑋 𝑟𝑌𝑋
𝑘(1 − ∑𝑘𝑖=1 𝑝𝑌𝑋 𝑟𝑌𝑋 )

Kriteria uji, tolak H0 jika F > Fα; (k, n-k-1) dengan Fα; (k, n-k-1) diperoleh dari table
distribusi F dengan α = 5%, derajat bebasnya, db1 = k, dan db2 = n-k-1.
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Jika hipotesis umum (simultan) dalam penelitian signifikan, maka selanjutnya dapat
dilakukan pengujian untuk subhipotesis (parsial) yaitu terdiri atas:
-

Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan
Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan
Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan
Adapun perhitungan analisis jalur secara parsial adalah sebagai berikut:

1.

Menghitung koefisien korelasi ganda RX1X2Y dengan menggunakan rumus
𝑅𝑋1𝑋2𝑌 = √

2
2
𝑅𝑌𝑋1
+ 𝑅𝑌𝑋2
− 2𝑅𝑌𝑋1 𝑅𝑌𝑋2 𝑅𝑋1𝑋2
2
1 − 𝑅𝑋1𝑋2

2.

Menentukan koefisien kausalitas ryx1, Pyx1,Pyx2, Pyx3

3.

2
Menghitung pengaruh lingkungan (lainnya) PɛY = √1 − 𝑅𝑋1𝑋2𝑋3

4.

Keputusan penerimaan atau penolakan H0
a. Rumusan hipotesis operasional secara parsial (PYX1)
H0 : PYX1 = 0, Tidak terdapat pengaruh kompetensi terhadap kinerja
H1 : PYX1 ≠ 0, Terdapat pengaruh kompetensi terhadap kinerja
b. Rumusan hipotesis operasional secara parsial (PYX2)
H0 : PYX2 = 0, Tidak terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja
H1 : PYX2 ≠ 0, Terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja
c. Rumusan hipotesis operasional secara parsial (PYX3)
H0 : PYX3 = 0, Tidak terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja
H1 : PYX3 ≠ 0, Terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja
d. Kriteria keputusan
Tolak H0 jika thitung ≥ ttabel (0,05) (n-k-1)
Terima H0 jika thitung < ttabel (0,05) (n-k-1)
Di mana t0i =

𝑃𝑌𝑋𝑖
(1−𝑅2
𝑌(𝑋1𝑋2𝑋3) 𝐶𝑛
√
(𝑛−𝑘−1)

Tolak H0, jika t0i ≥ t(α;n-k-1)
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1

Gambaran Umum V Hotel Bandung

4.1.1 Profil Umum V Hotel Bandung
V Hotel & Residence Bandung terletak di Jalan Terusan Sutami Setrasari
Bandung III, lokasinya dekat dengan pusat perbelanjaan, tempat makan, dan hanya
10 menit perjalanan dari Pasteur, titik masuk utama ke Bandung. Akses mudah ke
berbagai atraksi utama di Bandung, dengan pilihan seperti Paris Van Java, Setrasari
Mall, dan distrik perbelanjaan Cihampelas yang sangat terkenal. Dibutuhkan 15
menit dari hotel ke Bandara Internasional Hussein Sastranegara.
Sebagai salah satu hotel berbintang tiga yang dibangun pada bulan Desember
2010 dan selesai pada bulan Desember 2011. Pertama kali dibuka (Soft Opening)
pada bulan Februari 2012. Pada awalnya hanya memiliki 102 kamar, kemudian
menambah jumlah kamarnya menjadi 148 kamar hotel dan 23 kamar residence
sehingga mencapai total 171 kamar. Dengan mengusung tagline “LUXURIOUS
EXPERIENCE AT VALUABLE PRICE”, V Hotel & Residence Bandung ingin
menyajikan pengalaman mewah dengan harga yang terjangkau.
Untuk wisatawan dan pelancong bisnis, V Hotel & Residence merupakan
hotel mewah dengan nilai ekonomis. Hotel ini akan memberikan pengalaman yang
tak terlupakan selama menginap, dengan layanan kamar 24 jam, restoran, dan
fasilitas pertemuan untuk pelancong bisnis, hingga memiliki layanan antar jemput
ke bandara.
Hotel ini dirancang dengan gaya modern. Fasilitas kamar mencakup kamar
tidur yang luas, TV layar datar, kamar mandi, dan ruang tamu. Fasilitas lainnya
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adalah telepon, pemasak air, meja kerja dan akses internet. Untuk kenyamanan para
tamu, setiap kamar juga dilengkapi dengan ruang makan dan brankas. Jenis kamar
sebagai berikut : Value (18m2) total 82 kamar, Deluxe (20 m2) total 51 kamar,
Executive (25 m2) total 13 kamar, Suite (30 m2 x 2 lantai) 2 kamar, 23 kamar
dengan konsep Residence.
Restoran hotel ini menyediakan masakan khas Indonesia dan Cina. Para tamu
juga dapat menikmati makanan tradisional yang tersedia di Kedai Rimbun. Untuk
wisatawan, kegiatan olahraga juga tersedia karena pihak hotel menyediakan kolam
renang dan pusat kebugaran. Para tamu dapat menikmati sejuknya udara dan
bersantai di kolam renang outdoor.
Untuk kegiatan MICE, mempunyai 9 meeting room. Khusus Victory
ballroom bisa menerima tamu hingga 650 pax. Fasilitas umum V Hotel &
Residence Bandung lainnya yaitu layanan 24 jam, ruangan ber-AC, tempat parkir
mobil, coffee shop, ruang pertemuan, layanan laundry, lift, internet, restoran,
layanan kamar, mini market, akses kursi roda, akses jaringan internet, transfer
bandara, pusat bisnis, check in / check out ekspres, kebun, tempat penyimpanan
barang, daya listrik kamar 220V dan binatang peliharaan tidak diperkenankan.
Kegiatan lain yang bisa dinikmati adalah gym / pusat kebugaran, kolam renang dan
fasilitas pijat.

4.1.2 Visi dan Misi V Hotel Bandung
V Hotel & Residence Bandung mempunyai visi “Menjadi Hotel Pilihan
Utama di Indonesia” dan misi memberikan pelayanan yang prima, memberikan
produk yang bermutu, menghasilkan SDM yang berkualitas baik skill maupun
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attitude, memastikan kepuasan dan kenyamanan pelanggan, dan meningkatkan
kesejahteraan karyawan hotel.
4.1.3 Struktur Organisasi V Hotel Bandung

Gambar 4.1 Jajaran Manajemen V Hotel Bandung

Gambar 4.2 Struktur Organisasi V Hotel Bandung
4.2

Karakteristik Responden
Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner kepada

karyawan Room Division sebagai responden, maka dapat diketahui karakteristik
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setiap responden dengan harapan agar informasi ini dapat dijadikan masukan bagi
V Hotel Bandung dalam menyusun strategi dimasa yang akan datang. Karakteristik
yang dapat disajikan dalam penelitian ini meliputi: jenis kelamin reponden, usia
responden, pendidikan terakhir, dan masa kerja responden. Untuk lebih jelasnya
mengenai aspek-aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.1.
No
1.
2.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Karyawan
Room Division V Hotel
Frekuensi
Presentase
Jenis Kelamin
(Orang)
(%)
Pria
26
74.3
Wanita
9
25.7
Jumlah
35
100

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa karakteristik responden menurut
jenis kelamin sebagian besar karyawan Room Division V Hotel Bandung adalah
pria yaitu sebayak 74.3% (26 orang) dan berjenis kelamin wanita 25.7% (9) orang.
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa jumlah responden pria dalam
penelitian ini lebih dominan. Selanjutnya menurut Ruky (2006:39) menyatakan
bahwa jenis kelamin yaitu pria dan wanita tidak dibedakan dalam pengukuran
kinerja karyawan, sehingga karyawan pria maupun wanita memiliki penilaian
kinerja yang sama.
Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Karyawan Room
Division V Hotel
Frekuensi
Presentase
No
Usia
(Orang)
(%)
1.
< 20 tahun
0
0
2.
20 - 25 tahun
16
45.7
3.
26 – 30 tahun
11
31.4
4.
31 – 35 tahun
7
20.0
5.
36 – 40 tahun
1
2.9
Jumlah
35
100
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Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa karakteristik responden menurut
usia sebagian besar karyawan Room Division V Hotel Bandung adalah berusia 20
– 25 tahun sebanyak 45,7% (16 orang ). Hal ini menunjukkan bahwa karyawan
Room Division sebagian besar masih muda dan pada umur yang masih produktif,
yang menunjukkan bahwa pada usia ini karyawan memiliki kemampuan dan
keterampilan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja.
Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Karyawan
Room Division V Hotel
Frekuensi
Presentase
No
Pendidikan
(Orang)
(%)
1.
SD
0
0
2.
SMP
1
2.9
3.
SMK/ D1
22
62.9
4.
D2/ D3
11
31.4
5.
S1
1
2.9
Jumlah
35
100
Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa karakteristik responden
berdasarkan pendidikan sebagian besar karyawan Room Division V Hotel Bandung
adalah lulusan SMK / D1 sebanyak 62.9% (22 orang). Pendidikan akan
berpengaruh terhadap pola piker dankemampuan mereka dalam menganalisis
permasalahan-permasalahan di lapangan sehingga akan berpengaruh terhadap
kinerja karyawan. Siagian (2008:40) menyatakan bahwa pendidikan akan
menunjang prestasi kerja karyawan, namun tidak menutup kemungkinan karyawan
dengan pendidikan kurang tinggi dapat mencapai prestasi puncak apabila memiliki
etos kerja yang tinggi dan tujuan yang jelas. Karyawan dengan pendidikan SMK
atau D1 sebelumnya sudah terlatih untuk siap kerja ditambah dengan terlebih
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dahulu mengikuti pelatihan internal yang diselenggarakan oleh V Hotel untuk
menunjang kinerja serta menunjang promosi jabatan.
Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja Karyawan
Room Division V Hotel
Frekuensi
Presentase
No
Usia
(Orang)
(%)
1.
Dibawah 1 tahun
0
0
2.
1 – 2 tahun
5
14.3
3.
2 – 3 tahun
16
45.7
4.
Diatas 3 tahun
14
40.0
Jumlah
35
100
Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa sebagian besar karyawan yang
dijadikan responden menurut masa kerja sebagian besar karyawan Room Division
V Hotel Bandung yaitu sebanyak 45.7% (16 orang) telah bekerja di atas 2 tahun di
bidang tugasnya masing-masing. Siagian (2008:34) yang menyatakan bahwa masa
kerja menunjang dalam meningkatan kinerja. Peningkatan kinerja karyawan
merupakan salah satu kriteria bahan penilaian pimpinan baik dalam promosi
karyawan maupun penghargaan yang diberikan kepada karyawan.
4.3

Hasil Uji Validitas & Realibilitas

4.3.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kompetensi
Tabel 4.5 Hasil Uji Validasi X1 – Kompetensi
Item Variabel
Standar Kevalidan
Hasil Perhitungan
Kategori
Penelitian
Kuisioner
X1.1
0.817
0.3
Valid
X1.2
0.877
0.3
Valid
X1.3
0.808
0.3
Valid
X1.4
0.572
0.3
Valid
X1.5
0.589
0.3
Valid
X1.6
0.701
0.3
Valid
X1.7
0.769
0.3
Valid
Sumber : Data primer diolah kembali
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Pernyataan dalam instrument variabel motivasi di atas terdiri dari 7 item.
Hasil uji variabel tersebut memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu > 0.30, dan
disimpulkan bahwa butir pernyataan 1 – 7 dinyatakan valid sebagai indikator
kompetensi.
4.3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Motivasi
Tabel 4.6 Validasi X2 – Motivasi
Standar
Item Variabel
Hasil Perhitungan
Kevalidan
Kategori
Penelitian
Kuisioner
X2.1
0.575
0.3
Valid
X2.2
0.861
0.3
Valid
X2.3
0.469
0.3
Valid
X2.4
0.855
0.3
Valid
X2.5
0.907
0.3
Valid
X2.6
0.781
0.3
Valid
X2.7
0.862
0.3
Valid
Sumber : Data primer diolah kembali

Pernyataan dalam instrument variabel motivasi di atas terdiri dari 7 item.
Hasil uji variabel tersebut memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu > 0.30, dan
disimpulkan bahwa butir pernyataan 1 – 7 dinyatakan valid sebagai indikator
motivasi.
4.3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Disiplin Kerja

Item Variabel
Penelitian
X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X3.5
X3.6
X3.7

Tabel 4.7 Validasi X3 – Disiplin Kerja
Standar
Hasil Perhitungan
Kevalidan
Kategori
Kuisioner
0.720
0.3
Valid
0.603
0.3
Valid
0.907
0.3
Valid
0.684
0.3
Valid
0.858
0.3
Valid
0.825
0.3
Valid
0.842
0.3
Valid
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Sumber : Data primer diolah kembali
Pernyataan dalam instrument variabel disiplin kerja di atas terdiri dari 7 item.
Hasil uji variabel tersebut memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu > 0.30, dan
disimpulkan bahwa butir pernyataan 1 – 7 dinyatakan valid sebagai indikator
disiplin kerja.
4.3.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kinerja
Tabel 4.8 Validasi Y – Kinerja Karyawan
Standar
Item Variabel
Hasil Perhitungan
Kevalidan
Kategori
Penelitian
Kuisioner
Y.1
0.802
0.3
Valid
Y.2
0.795
0.3
Valid
Y.3
0.826
0.3
Valid
Y.4
0.628
0.3
Valid
Y.5
0.691
0.3
Valid
Y.6
0.634
0.3
Valid
Y.7
0.803
0.3
Valid
Y.8
0.603
0.3
Valid
Y.9
0.603
0.3
Valid
Y.10
0.856
0.3
Valid
Sumber : Data primer diolah kembali
Pernyataan dalam instrument variabel kinerja karyawan di atas terdiri dari 10
item. Hasil uji variabel tersebut memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu > 0.30,
dan disimpulkan bahwa butir pernyataan 1 – 10 dinyatakan valid sebagai indikator
kinerja karyawan.
4.3.5 Hasil Uji Reliabilitas
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Data X1, X2, X3 dan Y
Standar
Hasil
Variabel Penelitian
Reliabilitas
Kategori
Perhitungan
Kuisioner
Kompetensi (X1)
0.857
0.6
Reliabel
Motivasi (X2)
0.880
0.6
Reliabel
Disiplin Kerja (X3)
0.891
0.6
Reliabel
Kinerja Karyawan (Y)
0.901
0.6
Reliabel
Sumber : Data primer diolah kembali
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Hasil uji reliabilitas di atas dapat dinyatakan bahwa semua variabel termasuk
kategori reliabel karena skornya > 0.60 menurut kriterian Nunnaly (1960) jika
Cronbach’s Alfa lebih besar daripada 60% maka kuisioner dinyatakan
reliabel/konsisten dan benar-benar sebagai alat ukur yang handal dan memiliki
tingkat kestabilan yang tinggi. Dalam arti disini bahwa alat ukur tersebut apabila
dilakukan secara berulang, hasil dari pengujian instrument tersebut akan
menunjukkan hasil yang tetap.

4.4

Hasil Pengolahan Data

4.4.1 Kopetensi Karyawan Room Division V Hotel Bandung
Kompetensi merupakan cerminan dari keterampilan, pengetahuan dan
kemampuan seseorang atau dapat pula dikatakan sebagai karakteristik yang
mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam
pekerjaannya. Dibawah ini terungkap tentang kompetensi karyawan yang diukur
melalui tingkat pencapaian standar kerja yaitu pengetahuan dan penyelesaian tugas
sesuai Standard Operating Procedure (SOP), tingkat kemampuan menerima dan
mengelola serangkaian tugas yang berbeda, tingkat kemampuan mengambil
tindakan, efisiensi kerja, keahlian dan profesionalisme individu, tingkat
keterampilan individu, kecepatan pelayanan konsumen, tingkat kemauan
mengembangkan kemampuan pribadi, tanggung jawab individu dan tingkat
efektivitas pelayanan.
Perlu dikemukakan pula bahwa skor tertinggi dan terendah pada indikatorindikator variabel kompetensi yaitu skor tertinggi 5 x 35 = 175, sedangkan skor
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terendah 1 x 35 = 35 untuk setiap indikator, skor tersebut dipergunakan untuk
mencari bobot setiap indikator dari variabel kompetensi karyawan dengan rentang
skor 28. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator-indikator tersebut dapat dilihat
dalam tabel berikut ini:
Tabel 4.10. Tanggapan responden mengenai pengetahuan dan keterampilan
yang dimiliki saat ini sudah sesuai dengan standar yang
ditetapkan oleh perusahaan
Uraian
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Cukup Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total Skor

Frekuensi
0
0
14
21
0
35

Presentase
0
0
40
60
0
100

Skor (F x S)
0
0
42
84
0
126

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak mengenai
pengetahuan yang dimiliki saat ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan
oleh perusahaan menyatakan setuju dengan total skor 84 (21 orang). Hal ini
menunjukkan bahwa karyawan telah mempunyai pengetahuan yang dimiliki dan
sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan dalam menyelesaikan
pekerjaannya.
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 126 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori setuju. Untuk mengetahui pengkategorian pertanyaan
yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Setuju

Cukup setuju

Sangat setuju

126

35

63

91

119

147

175
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Tabel 4.11. Tanggapan responden mengenai kemampuan berkomunikasi
dengan baik kepada pelanggan/ tamu V Hotel
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Setuju
0
0
0
Tidak Setuju
0
0
0
Cukup Setuju
13
37.1
39
Setuju
22
62.9
88
Sangat Setuju
0
0
0
Total Skor
35
100
127
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak mengenai
kemampuan karyawan dalam berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan/ tamu
V Hotel menyatakan setuju dengan total skor 88 (22 orang). Hal ini menunjukkan
bahwa karyawan telah mampu berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan/ tamu
V Hotel. Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 127 dimana
nilai tersebut masuk pada kategori setuju. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Setuju

Cukup setuju

Sangat setuju

127

35

63

91

119

147

175

Tabel 4.12. Tanggapan responden mengenai menyelesaikan serangkaian
pekerjaan yang berbeda dalam pekerjaan pada waktu yang sama
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Setuju
0
0
0
Tidak Setuju
5
14.3
10
Cukup Setuju
23
65.7
69
Setuju
7
20
28
Sangat Setuju
0
0
0
Total Skor
35
100
107
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar mengenai
kemampuan dalam menyelesaikan serangkaian pekerjaan yang berbeda dalam
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pekerjaan pada waktu yang sama menyatakan cukup setuju dengan total skor 69 (23
orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 107 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Cukup setuju

Setuju

Sangat setuju

107

35

63

91

119

147

175

Tabel 4.13 Tanggapan responden mengenai kemampuan berkreativitas
untuk meningkatkan kinerja perusahaan
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Setuju
0
0
0
Tidak Setuju
0
0
0
Cukup Setuju
30
85.7
90
Setuju
5
14.3
20
Sangat Setuju
0
0
0
Total Skor
35
100
110
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai kemampuan berkreativitas untuk meningkatkan kinerja
perusahaan menjawab cukup setuju dengan total skor 90 (30 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 110 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:

Sangat tidak setuju

35

63

Tidak setuju

91

Cukup setuju

110
119

Setuju

147

Sangat setuju

175
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Tabel 4.14. Tanggapan responden mengenai kemampuan menyelesaikan
masalah yang berupa keluhan dari pelanggan/ tamu V Hotel
Uraian
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Cukup Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total Skor

Frekuensi
0
0
27
8
0
35

Presentase
0
0
77.1
22.9
0
100

Skor (F x S)
0
0
81
32
0
113

Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai kemampuan menyelesaikan masalah yang berupa keluhan dari
pelanggan/ tamu V Hotel menjawab cukup setuju dengan total skor 81 (27 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 113 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Setuju

Cukup setuju

Sangat setuju

113

35

63

91

119

147

175

Tabel 4.15. Tanggapan responden mengenai kemampuan lebih
mementingkan keberhasilan secara tim (kerja tim) daripada
pencapaian keberhasilan secara individu
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Setuju
0
0
0
Tidak Setuju
0
0
0
Cukup Setuju
9
25.7
27
Setuju
26
74.3
104
Sangat Setuju
0
0
0
Total Skor
35
100
131
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai kemampuan kemampuan lebih mementingkan keberhasilan
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secara tim (kerja tim) daripada pencapaian keberhasilan secara individu menjawab
setuju dengan total skor 104 (26 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 131 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori setuju. Untuk mengetahui pengkategorian pertanyaan
yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Setuju

Cukup setuju

Sangat setuju

131

35

63

91

119

147

175

Tabel 4.16. Tanggapan responden mengenai kemampuan beradaptasi dengan
baik terhadap pekerjaan baru yang diberikan atasan
Uraian
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Cukup Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total Skor

Frekuensi
0
0
14
21
0
35

Presentase
0
0
40
60
0
100

Skor (F x S)
0
0
42
84
0
126

Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai kemampuan beradaptasi dengan baik terhadap pekerjaan baru
yang diberikan atasan menjawab setuju dengan total skor 84 (21 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 126 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori setuju. Untuk mengetahui pengkategorian pertanyaan
yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Setuju

Cukup setuju

Sangat setuju

126
35

63

91

119

147

175
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Tabel 4.17. Rekapitulasi Skor Kompetensi Karyawan Room Division V Hotel
Bandung
No
Uraian
Skor
Ket
1
Pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki saat ini
sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh
126
Setuju
perusahaan.
2
Kemampuan berkomunikasi dengan baik kepada
127
Setuju
pelanggan/ tamu V Hotel.
3
Kemampuan menyelesaikan serangkaian pekerjaan yang
Cukup
107
berbeda dalam pekerjaan pada waktu yang sama.
setuju
4
Kemampuan berkreativitas untuk meningkatkan kinerja
Cukup
110
perusahaan.
setuju
5
Kemampuan menyelesaikan masalah yang berupa
Cukup
113
keluhan dari pelanggan/ tamu V Hotel.
setuju
6
Lebih mementingkan keberhasilan secara tim (kerja tim)
131
Setuju
daripada pencapaian keberhasilan secara individu
7
Kemampuan beradaptasi dengan baik terhadap
126
Setuju
pekerjaan baru yang diberikan atasan.
Jumlah
840
Baik
Rata-rata
120
Berdasarkan tabel 4.11 diatas skor total nilai kumulatif variabel kompetensi
karyawan mencapai 840. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 7 x 35 = 1225,
dan jumlah skor terendah adalah 1 x 7 x 35 = 245. Klasifikasi skor jawaban
responden variabel kompetensi karyawan dapat digambarkan dalam tahapan bobot
skor dengan rentang skor 196 sebagai berikut:
Sangat
Kurang

245

Cukup
Baik

Kurang

441

637

Sangat
Baik

Baik

840
833

1029

1225

Berdasarkan bobot skor variabel kompetensi diatas, tanggapan responden
mengenai kemampuan lebih mementingkan keberhasilan secara tim (kerja tim)
daripada pencapaian keberhasilan secara individu sudah baik sehingga membantu
mendorong tercapainya kinerja karyawan yang tinggi.
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan mendapatkan perhatian untuk
ditingkatkan menjadi lebih baik yaitu kemampuan menyelesaikan serangkaian
pekerjaan yang berbeda dalam pekerjaan pada waktu yang sama dan kemampuan
berkreativitas untuk meningkatkan kinerja perusahaan perlu ditingkatkan.

4.4.2 Motivasi Karyawan Room Division V Hotel Bandung
Tabel 4.18. Tanggapan responden mengenai gaji sebagai karyawan di
perusahaan ini telah mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Setuju
0
0
0
Tidak Setuju
6
17.1
12
Cukup Setuju
29
82.9
87
Setuju
0
0
0
Sangat Setuju
0
0
0
Total Skor
35
100
99
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai gaji sebagai karyawan di perusahaan ini telah mencukupi
kebutuhan ekonomi keluarga menjawab cukup setuju dengan total skor 87 (29
orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 99 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Setuju

Cukup setuju

Sangat setuju

99
35

63

91

119

147

175
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Tabel 4.19. Tanggapan responden mengenai keselamatan dan keamanan di
lingkungan V Hotel sudah dikelola dengan baik
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Setuju
0
0
0
Tidak Setuju
0
0
0
Cukup Setuju
19
54.3
57
Setuju
16
45.7
64
Sangat Setuju
0
0
0
Total Skor
35
100
121
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai keselamatan dan keamanan di lingkungan V Hotel sudah
dikelola dengan baik menjawab setuju dengan total skor 64 (16 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 121 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori setuju. Untuk mengetahui pengkategorian pertanyaan
yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Setuju

Cukup setuju

Sangat setuju

121
35

63

91

119

147

175

Tabel 4.20. Tanggapan responden mengenai selalu ingin mendapat pengakuan
dan penghargaan saat berhasil melakukan pekerjaan dengan
baik
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Setuju
0
0
0
Tidak Setuju
0
0
0
Cukup Setuju
32
91.4
96
Setuju
3
8.6
12
Sangat Setuju
0
0
0
Total Skor
35
100
108
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai selalu ingin mendapat pengakuan dan penghargaan saat
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berhasil melakukan pekerjaan dengan baik menjawab cukup setuju dengan total
skor 96 (32 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 108 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Setuju

Cukup setuju

Sangat setuju

108
35

63

91

119

147

175

Tabel 4.21. Tanggapan responden dengan tanggung jawab yang lebih besar,
saya merasa dapat lebih dihormati oleh rekan kerja
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Setuju
0
0
0
Tidak Setuju
13
37.2
26
Cukup Setuju
18
51.4
54
Setuju
4
11.4
16
Sangat Setuju
0
0
0
Total Skor
35
100
96
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai dengan tanggung jawab yang lebih besar, saya merasa dapat
lebih dihormati oleh rekan kerja menjawab cukup setuju dengan total skor 54 (18
orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 96 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Cukup setuju

Setuju

Sangat setuju

96
35 4.16. Tanggapan
63
91 mengenai119
Tabel
responden
saya memiliki 147
peluang dan

175
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Tabel 4.22. Tanggapan responden mengenai memiliki peluang dan
kesempatan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Setuju
0
0
0
Tidak Setuju
15
42.9
30
Cukup Setuju
18
51.4
54
Setuju
2
5.7
8
Sangat Setuju
0
0
0
Total Skor
35
100
92
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai memiliki peluang dan kesempatan untuk mendapatkan jabatan
yang lebih tinggi menjawab cukup setuju dengan total skor 54 ( 18 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 92 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

35

Tidak setuju

63

92

Setuju

Cukup setuju

91

119

Sangat setuju

147

175

Tabel 4.23. Tanggapan responden mengenai motivasi kerja saya timbul
karena dorongan untuk berprestasi meningkatkan keahlian
dan pengetahuan
Uraian

Frekuensi

Presentase

Skor (F x S)

0
0
26
9
0
35

0
0
74.3
25.7
0
100

0
0
78
36
0
114

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Cukup Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total Skor
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai motivasi kerja saya timbul karena dorongan untuk berprestasi
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meningkatkan keahlian dan pengetahuan menjawab cukup setuju dengan total skor
78 (26 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 114 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

35

Tidak setuju

63

Setuju

Cukup setuju

114
119

91

Sangat setuju

147

175

Tabel 4.24. Tanggapan responden mengenai saya selalu melaksanakan tugas
yang menantang
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Setuju
0
0
0
Tidak Setuju
11
31.4
22
Cukup Setuju
20
57.1
60
Setuju
4
11.4
16
Sangat Setuju
0
0
0
Total Skor
35
100
98
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai saya selalu melaksanakan tugas yang menantang menjawab
cukup setuju dengan total skor 60 (20 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 98 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Setuju

Cukup setuju

Sangat setuju

98
35

63

91

119

147

175
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Tabel 4.25. Rekapitulasi Skor Motivasi Karyawan Room
Bandung
No
Uraian
1
Gaji sebagai karyawan di perusahaan ini telah
mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga
2
Keselamatan dan keamanan di lingkungan V Hotel
sudah dikelola dengan baik
3
Saya selalu ingin mendapat pengakuan dan
penghargaan saat berhasil melakukan pekerjaan
dengan baik
4
Dengan tanggung jawab yang lebih besar, saya merasa
dapat lebih dihormati oleh rekan kerja.
5
Saya memiliki peluang dan kesempatan untuk
mendapatkan jabatan yang lebih tinggi
6
Motivasi kerja saya timbul karena dorongan untuk
berprestasi meningkatkan keahlian dan pengetahuan
7
Saya selalu melaksanakan tugas yang menantang

Division V Hotel
Skor
99

Ket
Cukup
Setuju

121

Setuju

108

Cukup
Setuju

96
92
114
98

Jumlah

728

Rata-rata

104

Cukup
Setuju
Cukup
Setuju
Setuju
Cukup
Setuju
Cukup
Baik

Berdasarkan tabel 4.19 diatas skor total nilai kumulatif variabel kompetensi
karyawan mencapai 840. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 7 x 35 = 1225,
dan jumlah skor terendah adalah 1 x 7 x 35 = 245. Klasifikasi skor jawaban
responden variabel kompetensi karyawan dapat digambarkan dalam tahapan bobot
skor dengan rentang skor 196 sebagai berikut:
Sangat
Kurang

245

Kurang

Cukup Baik

728
441

637

Sangat
Baik

Baik

833

1029

1225

Berdasarkan bobot skor variabel motivasi diatas, tanggapan responden
mengenai perlengkapan dan peralatan bekerja di V Hotel sudah aman dan memadai
untuk digunakan dalam pekerjaan mendapakan bobot tertinggi.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan karena memiliki bobot yang rendah
yaitu pada pernyataan saya selalu melaksanakan tugas yang perlu dikaji ulang.
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Pada dasarnya motivasi kerja karyawan V Hotel Bandung memiliki motivasi cukup
baik, dalam arti kondisi kerja saat ini cukup memenuhi kebutuhan mereka.

4.4.3 Disiplin Kerja Karyawan Room Division V Hotel Bandung
Tabel 4.26. Tanggapan responden selalu pulang tepat waktu
Uraian
Frekuensi
Presentase
Sangat Tidak Setuju
0
0
Tidak Setuju
0
0
Cukup Setuju
31
88.6
Setuju
4
11.4
Sangat Setuju
0
0
Total Skor
35
100

Skor (F x S)
0
0
93
16
0
109

Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden pulang tepat waktu menjawab cukup setuju dengan total skor 93 (31
orang). Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 109 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Setuju

Cukup setuju

Sangat setuju

109
35

63

91

119

147

175

Tabel 4.27. Tanggapan responden mengenai taat kepada peraturan adalah
salah satu bentuk loyalitas terhadap pekerjaan
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Setuju
0
0
0
Tidak Setuju
0
0
0
Cukup Setuju
21
60
63
Setuju
14
40
56
Sangat Setuju
0
0
0
Total Skor
35
100
119
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai taat kepada peraturan adalah salah satu bentuk loyalitas
terhadap pekerjaan menjawab cukup setuju dengan total skor 63 (21 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 119 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori setuju. Untuk mengetahui pengkategorian pertanyaan
yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

35

Tidak setuju

63

Cukup setuju

91

119

Setuju

119

Sangat setuju

147

175

Tabel 4.28. Tanggapan responden mengenai saya bersedia melepas jabatan
jika tidak mampu melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Setuju
0
0
0
Tidak Setuju
0
0
0
Cukup Setuju
26
74.3
78
Setuju
9
25.7
36
Sangat Setuju
0
0
0
Total Skor
35
100
114
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai saya bersedia melepas jabatan jika tidak mampu
melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik menjawab cukup setuju dengan total
skor 78 (26 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 114 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Setuju

Cukup setuju

Sangat setuju

114
35

63

91

119

147

175
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Tabel 4.29. Tanggapan responden mengenai selalu datang ke tempat kerja
sebelum jam kerja dimulai
Uraian
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Cukup Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total Skor

Frekuensi
0
0
16
19
0
35

Presentase
0
0
45.7
54.3
0
100

Skor (F x S)
0
0
48
76
0
124

Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai selalu datang ke tempat kerja sebelum jam kerja dimulai
terhadap pekerjaan menjawab setuju dengan total skor 76 (19 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 124 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori setuju. Untuk mengetahui pengkategorian pertanyaan
yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Setuju

Cukup setuju

Sangat setuju

124
35

63

91

119

147

175

Tabel 4.30. Tanggapan responden mengenai selalu mengerjakan tugas
pekerjaan dengan penuh tanggung jawab
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Setuju
0
0
0
Tidak Setuju
0
0
0
Cukup Setuju
0
0
0
Setuju
27
77.1
108
Sangat Setuju
8
22.9
40
Total Skor
35
100
148
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai selalu selalu mengerjakan tugas pekerjaan dengan penuh
tanggung jawab menjawab setuju dengan total skor 108 (27 orang).
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Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 148 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori sangat setuju. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Setuju

Cukup setuju

Sangat setuju

148
35

63

91

119

147

175

Tabel 4.31. Tanggapan responden mengenai saya sanggup bekerja di luar
jam kerja atas inisiatif diri sendiri
Uraian
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Cukup Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total Skor

Frekuensi
0
0
24
11
0
35

Presentase
0
0
68.6
31.4
0
100

Skor (F x S)
0
0
72
44
0
116

Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai kesanggupan bekerja di luar jam kerja atas inisiatif diri sendiri
menjawab cukup setuju dengan total skor 72 (24 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 116 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Setuju

Cukup setuju

Sangat setuju

116
35

63

91

119

147

175
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Tabel 4.32. Tanggapan responden mengenai atasan selalu memberi tahu
karyawan mengenai prosedur kerja dan peraturan yang berlaku
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Setuju
0
0
0
Tidak Setuju
0
0
0
Cukup Setuju
28
80
84
Setuju
7
20
28
Sangat Setuju
0
0
0
Total Skor
35
100
112
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai atasan selalu memberi tahu karyawan mengenai prosedur kerja
dan peraturan yang berlaku menjawab setuju dengan total skor 84 (28 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 112 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Setuju

Cukup setuju

Sangat setuju

112
35

63

91

119

147

175

Tabel 4.33. Rekapitulasi Skor Disiplin Kerja Karyawan Room Division V
Hotel Bandung
No
Uraian
Skor
Ket
Cukup
1
Saya selalu pulang tepat waktu.
109
Setuju
Taat kepada peraturan perusahaan adalah salah satu
2
119
Setuju
bentuk loyalitas terhadap pekerjaan
Saya bersedia melepas jabatan jika tidak mampu
Cukup
3
114
melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik
Setuju
Saya selalu datang ke tempat kerja sebelum jam kerja
4
124
Setuju
dimulai
Saya selalu mengerjakan tugas pekerjaan dengan
5
148
Setuju
penuh tanggung jawab.
Saya sanggup bekerja di luar jam kerja atas inisiatif
Cukup
6
116
diri sendiri.
Setuju

90

7

Atasan selalu memberi tahu karyawan mengenai
prosedur kerja dan peraturan yang berlaku

112

Jumlah
Rata-rata

842
120

Cukup
Setuju
Baik

Berdasarkan tabel 4.27 diatas skor total nilai kumulatif variabel disiplin kerja
karyawan mencapai 842. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 7 x 35 = 1225,
dan jumlah skor terendah adalah 1 x 7 x 35 = 245. Klasifikasi skor jawaban
responden variabel disiplin kerja karyawan dapat digambarkan dalam tahapan
bobot skor dengan rentang skor 196 sebagai berikut:
Sangat
Kurang

245

Kurang

441

Cukup Baik

637

833

842

Baik

1029

Sangat Baik

1225

Berdasarkan bobot skor variabel disiplin kerja diatas, tanggapan responden
mengenai selalu mengerjakan tugas pekerjaan dengan penuh tanggung jawab
mendapakan bobot tertinggi.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan karena memiliki bobot yang rendah
yaitu pada jarak tempat tinggal mempengaruhi ketepatan waktu datang ke tempat
kerja dan atasan selalu memberi tahu karyawan mengenai prosedur kerja dan
peraturan yang berlaku.
4.4.4 Kinerja Karyawan Room Division V Hotel Bandung
Tabel 4.34. Tanggapan responden mengenai tingkat kinerja saya dalam hal
pencapaian target yang ditetapkan atasan
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Tercapai
0
0
0
Tidak Tercapai
0
0
0
Cukup Tercapai
23
65.7
69
Tercapai
12
34.3
48
Sangat Tercapai
0
0
0
Total Skor
35
100
117
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai tingkat kinerja saya dalam hal pencapaian target yang
ditetapkan atasan menjawab cukup tercapai dengan total skor 69 (23 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 117 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori cukup tercapai. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak tercapai

Tidak tercapai

35

63

Cukup tercapai

Tercapai

Sangat Tercapai

117

91

119

147

175

Tabel 4.35. Tanggapan responden mengenai tingkat efisiensi waktu untuk
mengerjakan suatu pekerjaan saya selama ini
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Efisien
0
0
0
Tidak Efisien
0
0
0
Cukup Efisien
29
82.9
87
Efisien
6
17.1
24
Sangat Efisien
0
0
0
Total Skor
35
100
111
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai tingkat efisiensi waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan
saya selama ini menjawab cukup efisien dengan total skor 87 (29 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 111 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori cukup efisien. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak efisien

Cukup efisien

Tidak efisien

Efisien

Sangat efisien

111
35

63

91

119

147

175

92

Tabel 4.36. Tanggapan responden mengenai ketelitian dalam melaksanakan
pekerjaan.
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Teliti
0
0
0
Tidak Teliti
0
0
0
Cukup Teliti
28
80
84
Teliti
7
20
28
Sangat Teliti
0
0
0
Total Skor
35
100
112
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan menjawab cukup
teliti dengan total skor 84 (28 orang). Dari penilaian responden didapat nilai
keseluruhan sebesar 112 dimana nilai tersebut masuk pada kategori cukup teliti.
Untuk mengetahui pengkategorian pertanyaan yang diajukan maka menggunakan
skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak teliti

Tidak teliti

teliti

Cukup teliti

Sangat teliti

112
35

63

91

119

147

175

Tabel 4.37. Tanggapan responden mengenai kerapihan hasil pekerjaan
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Rapih
0
0
0
Tidak Rapih
0
0
0
Cukup Rapih
31
88.6
93
Rapih
4
11.4
16
Sangat Rapih
0
0
0
Total Skor
35
100
109
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai kerapihan hasil pekerjaan menjawab cukup rapih dengan total
skor 93 (31 orang).
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Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 109 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori cukup rapih. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:

Sangat tidak rapih

Tidak rapih

Rapih

Cukup rapih

Sangat rapih

109
35

63

91

119

147

175

Tabel 4.38. Tanggapan responden mengenai berusaha bekerja sama dengan
sesama rekan untuk menyelesaikan pekerjaan
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Tidak Pernah
0
0
0
Kadang-kadang
0
0
0
Cukup Sering
18
51.4
54
Sering
17
48.6
68
Sangat Sering
0
0
0
Total Skor
35
100
122
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai berusaha bekerja sama dengan sesama rekan untuk
menyelesaikan pekerjaan menjawab setuju dengan total skor 68 (17 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 122 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori sering. Untuk mengetahui pengkategorian pertanyaan
yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Tidak pernah

Kadang-kadang

Sering

Cukup sering

Sangat sering

122
35

63

91

119

147

175
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Tabel 4.39. Tanggapan responden mengenai selalu menjaga hubungan baik
dan menjaga keutuhan/integritas organisasi
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Tidak Pernah
0
0
0
Kadang-kadang
0
0
0
Cukup Sering
18
51.4
54
Sering
17
48.6
68
Sangat Sering
0
0
0
Total Skor
35
100
122
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden

mengenai

selalu

menjaga

hubungan

baik

dan

menjaga

keutuhan/integritas organisasi menjawab sering dengan total skor 68 (17 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 121 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori sering. Untuk mengetahui pengkategorian pertanyaan
yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Tidak pernah

Kadang-kadang

Sering

Cukup sering

Sangat sering

122
35

63

91

119

147

175

Tabel 4.40. Tanggapan responden mengenai penguasaan pengetahuan
mengenai pekerjaan yang dihadapi selama ini
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Menguasai
0
0
0
Tidak Menguasai
0
0
0
Cukup Menguasai
19
54.3
57
Menguasai
16
45.7
64
Sangat Menguasai
0
0
0
Total Skor
35
100
121
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai penguasaan pengetahuan mengenai pekerjaan yang dihadapi
selama ini menjawab menguasai dengan total skor 64 (16 orang).
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Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 121 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori menguasai. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Sangat tidak menguasai

Tidak menguasai

Menguasai

Cukup menguasai

Sangat menguasai

121
35

63

91

119

147

175

Tabel 4.41. Tanggapan responden mengenai selalu mengajukan ide-ide atau
gagasan untuk mengatasi masalah di pekerjaan
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Tidak Pernah
0
0
0
Kadang-kadang
0
0
0
Cukup Sering
32
91.4
96
Sering
3
8.6
12
Sangat Sering
0
0
0
Total Skor
35
100
108
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai selalu mengajukan ide-ide atau gagasan untuk mengatasi
masalah di pekerjaan menjawab cukup sering dengan total skor 96 (32 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 108 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori cukup sering. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Tidak pernah

Kadang-kadang

Sering

Cukup sering

Sangat sering

108
35

63

91

119

147

175

Tabel 4.42. Tanggapan responden mengenai selalu berinisiatif dalam
mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah di pekerjaan
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Tidak Pernah
0
0
0
Kadang-kadang
0
0
0
Cukup Sering
32
91.4
96
Sering
3
8.6
12
Sangat Sering
0
0
0
Total Skor
35
100
108
Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai selalu berinisiatif dalam mengambil keputusan dalam
menyelesaikan masalah di pekerjaan menjawab cukup sering dengan total skor 96
(32 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 108 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori cukup sering. Untuk mengetahui pengkategorian
pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:
Tidak pernah

Kadang-kadang

Sering

Cukup sering

Sangat sering

108
35

63

91

119

147

175

.
Tabel

4.43. Tanggapan responden mengenai mampu membantu
menyelesaikan keluhan-keluhan konsumen (tamu) V Hotel
Bandung
Uraian
Frekuensi
Presentase
Skor (F x S)
Sangat Tidak Mampu
0
0
0
Tidak Mampu
0
0
0
Cukup Mampu
24
68.6
72
Mampu
11
31.4
44
Sangat Mampu
0
0
0
Total Skor
35
100
116

Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbesar tanggapan
responden mengenai mampu membantu menyelesaikan keluhan-keluhan konsumen
(tamu) V Hotel menjawab cukup mampu dengan total skor 72 (24 orang).
Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 116 dimana nilai
tersebut masuk pada kategori setuju. Untuk mengetahui pengkategorian pertanyaan
yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut:

Sangat tidak mampu

Tidak mampu

Cukup mampu

Mampu

Sangat mampu

116
35

63

91

119

147

175
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Tabel 4.44. Rekapitulasi Skor Kinerja Karyawan Room Division V Hotel
Bandung
No
Uraian
Skor
Ket
Penilaian mengenai kinerja anda dalam hal
Cukup
1
117
pencapaian target
Tercapai
Penilaian mengenai efisiensi waktu untuk
Cukup
2
111
mengerjakan suatu pekerjaan.
Efisien
Penilaian mengenai ketelitian dalam melaksanakan
Cukup
3
112
pekerjaan.
Teliti
Cukup
4 Penilaian mengenai kerapihan hasil pekerjaan.
109
Rapih
Penilaian mengenai selalu berusaha bekerja sama
5
122
Sering
dengan sesama rekan untuk menyelesaikan pekerjaan
Penilaian mengenai selalu menjaga hubungan baik
6
122
Sering
dan menjaga keutuhan/integritas organisasi
Penilaian mengenai penguasaan pengetahuan
7
121 Menguasai
mengenai pekerjaan yang dihadapi selama ini.
Penilaian mengenai selalu mengeluarkan ide-ide atau
Cukup
8
108
gagasan untuk mengatasi masalah yang rumit
Sering
Penilaian mengenai selalu selalu berinisiatif dalam
Cukup
9 mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah 108
Sering
di pekerjaan
Penilaian
mengenai
mampu
membantu
Cukup
10 menyelesaikan keluhan-keluhan pelanggan (tamu) V 116
Mampu
Hotel
Jumlah
1146
Baik
Rata-rata
114.6
Berdasarkan tabel 4.39 diatas skor total nilai kumulatif variabel kinerja
karyawan mencapai 1146. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 10 x 35 = 1750,
dan jumlah skor terendah adalah 1 x 10 x 35 = 350. Klasifikasi skor jawaban
responden variabel kinerja karyawan dapat digambarkan dalam tahapan bobot skor
dengan rentang skor 280 sebagai berikut:
Sangat
Kurang

350

Cukup
Baik

Kurang

630

910

Sangat
Baik

Baik

1146
1190

1470

1750
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Berdasarkan bobot skor variabel kinerja karyawan diatas, tanggapan
responden mengenai mengenai selalu berusaha bekerja sama dengan sesama rekan
untuk menyelesaikan pekerjaan dan selalu menjaga hubungan baik dan menjaga
keutuhan/integritas organisasi mendapakan bobot tertinggi.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu ditingkatkan karena
memiliki bobot yang rendah yaitu pada mengenai selalu mengeluarkan ide-ide atau
gagasan untuk mengatasi masalah di pekerjaan dan selalu berinisiatif dalam
mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah di pekerjaan.

4.4.5 Pengaruh Kompetensi, Motivasi, dan Disiplin Kerja Terhadap
Kinerja Karyawan Room Division V Hotel Bandung
Untuk mengungkap pengaruh sebuah variabel atau seperangkat variabel
terhadap variabel lain, dapat digunakan Analisa Jalur (Path Analysis). Pada analisa
jalur ini besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, baik langsung
maupun tidak langsung dapat diketahui. Sebelum mengambil keputusan mengenai
besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya tersebut, terlebih
dahulu dilakukan pengujian hipotesis baik pengujian secara keseluruhan ataupun
secara individual.
Untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu pengaruh kompetensi,
motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Room Division V Hotel
Bandung, dilakukan dengan menggunakan Analisa Jalur (Path Analysis) dan
software yang digunakan adalah SPSS release 23. Adapun langkah yang dilakukan
adalah menghitung kolerasi antar variabel sehingga diperoleh seperti tabel 4.45
dibawah ini:
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4.45

Tabel Matriks Korelasi Antar Variabel
Correlations
KOMPETENSI MOTIVASI KERJA DISIPLIN KERJA

KOMPETENSI

.378*

.573**

.025

.000

35

35

35

Pearson Correlation

.378*

1

.495**

Sig. (2-tailed)

.025

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)
N
MOTIVASI

N
DISIPLIN KERJA Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

.002

35

35

35

.573**

.495**

1

.000

.002

35

35

N

35

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel diatas merupakan matrik korelasi antar variabel yang
menunjukan besarnya hubungan sesama variabel baik dependen maupun
independen. Proporsi untuk diagram jalur adalah tiga buah variabel bebas (X 1, X2,
dan X 3) yang mempunyai hubungan antar variabel, dan masing-masing variabel
bebas (X), serta hubungan korelasi dari variabel (X1, X2, dan X 3) residu terhadap
variabel tidak bebas (Y). Adapun langkah-langkah untuk menghitung path analysis
adalah sebagai berikut:
PYx1

𝑘

= ∑𝑗=𝐼 𝐶𝑅𝑖𝑗 𝑟𝑦𝑥𝑗

𝐼 = 1,2

Dan pengaruh secara keseluruhan X1 sampai X3
𝑘
R2Yx1x2
= ∑𝑖=𝐼 𝑃𝑦𝑥1 𝑟𝑦𝑥1
= 0.595
Sedangkan koefisien jalur variabel lainnya di luar variabel X 1 sampai X3
ditentukan melalui :
= √1 − 𝑅𝑦𝑥1𝑥2
= 0.405
Artinya bahwapengaruh variabel X1, X2, dan X
Py1ɛ

3

secara bersama-sama

terhadap variabel Y sebesar 0.595 atau 59.5% variabel X1, X2, dan X 3 secara
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bersama-sama mempengaruhi Y, dan sisanya 0.405 atau 40.5% dipengaruhi
variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian.
Didasarkan pada kerangka teori bahwa ada pengaruh positif antara
kompetensi, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, selanjutnya
akan menguji hipotesis secara keseluruhan tersebut dengan bentuk sebagai berikut:
1. Pengajuan Hipotetsis Secara Simultan
Untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu kompetensi (X1), motivasi (X2), dan
disiplin kerja (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja (Y) karyawan
Room Division V Hotel Bandung, dimana statistic hipotesis dapat dinyatakan
dalam bentuk sebagai berikut:
H0 : ρYX1 = ρYX2 = ρYX3 = 0, Tidak terdapat pengaruh kompetensi, motivasi dan
disiplin kerja terhadap kinerja karyawan
H1 : ρYX1 = ρYX2 = ρYX3 ≠ 0, Terdapat pengaruh kompetensi, motivasi dan disiplin
kerja terhadap kinerja karyawan
Pengujian hipotesis tersebut dilakukan melalui statistic uji F, dengan ketentuan:
 Tolak H0 jika Fhitung ≥ Ftabel (0,05)(n-k-1)  Terdapat pengaruh kompetensi, motivasi
dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan
 Terima H0 jika Fhitung < Ftabel (0,05)(n-k-1)  Tidak terdapat pengaruh kompetensi
motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.
Dari perhitungan menggunakan software SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 4.46
Pengujian Secara Simultan
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

188.295

3

62.765

Residual

128.391

31

4.142

Total

316.686

34

F
15.155

Sig.
.000b

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN
b. Predictors: (Constant), DISIPLIN KERJA, MOTIVASI KERJA, KOMPETENSI

Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, dan
X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0.000 < 0.05 dan nilai Fhitung 15.155
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> F tabel 2.91, sehingga hipotesis diterima H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Ha
diterima yang berarti terdapat pengaruh X1, X2, dan X 3 secara simultan terhadap Y.
Dengan demikian pengujian individu dengan hipotesis dapat terus dilakukan.
2. Pengujian Hipotesis Secara Individu
Pengujian secara individu dilakukan ketika pengujian secara simultan menolak
hipotesis nol berarti sekurang-kurangnya ada satu koefisien jalur yang tidak sama
dengan nol.
Pengujian ini digunakan untuk mengetahui atau menguji pengaruh dari
masing-masing variabel bebas apakah secara individu signifikan atau tidak. Karena
pengujian secara keseluruhan menghasilkan uji yang signifikan, maka analisis
selanjutnya dilakukan dengan pengujian secara individu (pengujian secara parsial).
H0 : PYXi = 0
H1 : PYXi ≠ 0
Statistic uji setiap hipotesis
Di mana t0i =

𝑃𝑌𝑋𝑖
(1−𝑅2
𝑌(𝑋1𝑋2𝑋3) 𝐶𝑟𝑖
√
(𝑛−𝑘−1)

, I = 1,2,3 (output SPSS)

Tolak H0, jika t0i ≥ t1(α;n-k-1)
Dengan menggunakan tabel distribusi t diperoleh (hasil SPSS sesuai lampiran)
ttabel = n-k-1 = 35-3-1= 31 = 1.695
Tabel 4.47

Tabel Coefficients - Pengujian Secara Parsial X1, X2, dan X 3
terhadap Y
Koefisien Jalur
thitung
ttabel
Kesimpulan
Ho terima
PYX1
0.145
1.029
1.695
Tidak terdapat pengaruh variabel
kompetensi terhadap kinerja
Ho tolak
PYX2
0.255
1.922
1.695
Terdapat pengaruh variabel
motivasi terhadap kinerja
Ho tolak
PYX3
0.515
3.429
1.695
Terdapat pengaruh variabel
disiplin kerja terhadap kinerja
Sumber : Hasil pengolahan statistic program SPSS
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Berdasarkan hasil perhitungan nilai koefisien jalur variabel X1, X2, dan X 3
terhadap Y, dengan demikian sesuai dengan kaidah keputusan secara konsep dapat
dijelaskan bahwa variabel kompetensi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja
karyawan, aspek motivasi kerja serta disiplin kerja berpengaruh positif terhadap
kinerja karyawan. Selanjutnya akan dijuji keberartian (signifikansi) koefisien
korelasi antar variabel X1, X2, dan X 3 dengan hipotesis sebagai berikut :
Dengan uji statistic sebagai berikut :
𝑟

r = 𝜎2 dan 𝜎2 =

1
√𝑛−3

tolak H0, jika thitung > t(1-α/2 ;n-k-1) dengan menggunakan tabel t distribusi diperoleh
(sesuai lampiran SPSS Release 23)
Tabel 4.48
Pengujian Korelasi antar variabel X1, X2, dan X 3
Koefisien Korelasi
Uji t
ttabel
Kesimpulan
rX1X2
0.378
1.029
1.695
Ho terima
rX2X3
0.573
1.922
1.695
Ho tolak
rX1X3
0.495
3.429
1.695
Ho tolak
Sumber : Hasil pengolahan statistic program SPSS

Dari pengujian korelasi antar variabel X1X2 , ternyata thitung < ttabel maka Ho
diterima. Hubungan langsung antara variabel kompetensi, motivasi dan disiplin
kerja secara lengkap pada diagram hubungan kausal variabel sebagai berikut:
X1

ɛ = 0.405
Pyx1 = 0.145

rX1X2 = 0.378
rX1X3 = 0.495

X2

Y
Pyx2 = 0.255

2

R

yx1x2x3

= 0.595

rX2X3 = 0.573
Pyx3 = 0.515

X3

Gambar 4.3 Diagram Struktur Hubungan Kausal Antara Kompetensi (X1), Motivasi
(X2) dan Disiplin Kerja (X3) Terhadap Kinerja Karyawan
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Dari gambar structural hubungan antar variabel dengan nilai-nilai parameter
struktur diatas, maka pengaruh dari variabel penyebab ke variabel pengaruh diluar
dari pengaruh kompetensi, motivasi dan disiplin karyawan terhadap kinerja
karyawan Room Division V Hotel Bandung adalah:
Tabel 4.49 Pengaruh variabel X1, X2, X3 ke Y dan Pengaruh Diluar
Variabel X1, X2, X3 dan Y
Interpretasi Analisis Jalur
Keterangan
Pengaruh
%
Pengaruh X1, X2, dan X 3 ke Y
0.595
59.5
Pengaruh Diluar X1, X2, dan X 3 ke Y
0.405
40.5
Jumlah
100
Sumber : Hasil pengolahan statistic program SPSS

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa kompetensi, motivasi dan
disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja yakni sebesar
59.5%. sedangkan sisanya sebesar 40.5% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak
diteliti oleh penulis yaitu budaya kerja, lingkungan kerja, kompensasi, komitmen,
sikap kerja dan iklim kerja yang memerlukan penelitian lebih lanjut.
Namun apabila dilihat secara parsial pengaruh yang paling besar adalah dari
variabel Disiplin Kerja sebesar = 0.515, kemudian variabel Motivasi sebesar =
0.255 dan variabel Kompetensi sebesar = 0.145. Artinya Disiplin Kerja merupakan
prioritas utama untuk dilakukan perbaikan agar meningkatkan kinerja karyawan.
Diikuti dengan memperbaiki Motivasi dan Kompetensi untuk meningkatkan kinerja
karyawan.
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat terungkap bahwa pengaruh
kompetensi terhadap kinerja karyawan, baik secara langsung maupun tidak
langsung pada karyawan Room Division V Hotel dapat dilihat pada tabel dibawah
ini:
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Tabel 4.50 Pengaruh langsung dan tidak langsung dari kompetensi terhadap
kinerja karyawan
Interpretasi Analisis Jalur
Keterangan
X1

Pengaruh

%

Pengaruh langsung ke Y

0.0209

2.10%

Pengaruh tidak langsung melalui X2, ke Y

0.0139

1.40%

Pengaruh tidak langsung melalui X3, ke Y

0.0427

4.27%

Jumlah

0.0777

7.77%

Sumber : Hasil pengolahan statistic program SPSS

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi kompetensi terhadap kinerja
karyawan secara langsung sebesar 2.10% dan tidak langsung melalui variabel
motivasi sebesar 1.40% serta tidak langsung melalui variabel displin kerja sebesar
4.27%. sedangkan kontribusi kompetensi terhadap kinerja karyawan secara
keseluruhan mencapai 7.77%, namun hasil thitung 1.029 < ttabel 1.695, maka hipotesi
variabel kompetensi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Demikian juga hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa
pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, baik secara langsung maupun
tidak langsung dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.51 Pengaruh langsung dan tidak langsung dari motivasi terhadap
kinerja karyawan
Interpretasi Analisis Jalur
Keterangan
X2

Pengaruh

%

Pengaruh langsung ke Y

0.0651

6.51%

Pengaruh tidak langsung melalui X1, ke Y

0.0139

1.40%

Pengaruh tidak langsung melalui X3, ke Y

0.0650

6.50%

Jumlah

0.1441

14.41%

Sumber : Hasil pengolahan statistic program SPSS
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi motivasi kerja terhadap
kinerja karyawan secara langsung sebesar 6.51% dan tidak langsung melalui
variabel kompetensi sebesar 1.40% serta tidak langsung melalui variabel displin
kerja sebesar 6.50%. sedangkan kontribusi motivasi terhadap kinerja karyawan
secara keseluruhan mencapai 14.41%, hasil thitung 1.922 > ttabel 1.695. Kondisi ini
menunjukkan variabel motivasi kerja lebih kuat dibandingkan dengan variabel
kompetensi. Maka semakin tepat input motivasi akan memberikan korelasi yang
positif dalam peningkatan kinerja karyawan. Gambaran ini secara parsial telah
menjawab hipotesis penelitian ini, bahwa variabel motivasi secara parsial
berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Demikian juga hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa
pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, baik secara langsung maupun
tidak langsung dapat terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.52 Pengaruh langsung dan tidak langsung dari disiplin kerja
terhadap kinerja karyawan
Interpretasi Analisis Jalur
Keterangan
X3

Pengaruh

%

Pengaruh langsung ke Y

0.26489

26.49%

Pengaruh tidak langsung melalui X1, ke Y

0.04273

4.27%

Pengaruh tidak langsung melalui X2, ke Y

0.06502

6.50%

Jumlah

0.37264

37.26%

Sumber : Hasil pengolahan statistic program SPSS

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi disiplin kerja terhadap kinerja
karyawan secara langsung sebesar 26.49% dan tidak langsung melalui variabel
kompetensi sebesar 4.27% serta tidak langsung melalui variabel motivasi sebesar
6.50%. Sedangkan kontribusi disiplin kerja terhadap kinerja karyawan secara
keseluruhan mencapai 37.26%, hasil thitung 3.429 > ttabel 1.695. Kondisi ini
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menunjukkan variabel disiplin kerja lebih kuat dibandingkan dengan variabel
motivasi dan kompetensi. Maka semakin tepat input disiplin kerja akan
memberikan korelasi yang positif dalam peningkatan kinerja karyawan. Gambaran
ini secara parsial telah menjawab hipotesis penelitian ini, bahwa variabel disiplin
kerja secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Berdasarkan hasil perhitungan secara simultan menunjukkan bahwa
kompetensi, motivasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap pencapaian kinerja,
hal ini dapat dipahami karena kompetensi, motivasi dan disipin kerja saling
mempengaruhi dalam kontribusi pencapaian kinerja dengan posisi aspek disiplin
kerja lebih dominan sedangkan motivasi dan kompetensi sangat bergantung
terhadap upaya simultan disiplin kerja. Gambaran ini telah menjawab pula hipotesis
penelitian secara utuh yaitu kompetensi, motivasi dan disiplin kerja secara simultan
berpengaruh terhadap kinerja karyawan namun secara parsial hanya aspek motivasi
dan disiplin kerja yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan Room Divison V
Hotel.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui

pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja
Karyawan (Studi kasus pada Karyawan Room Division V Hotel Bandung), maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.

Kompetensi karyawan di Room Division V Hotel Bandung sudah baik
ditinjau dari aspek pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki,
kemampuan berkomunikasi yang baik dengan pelanggan/ tamu hotel, lebih
mementingkan keberhasilan secara tim daripada keberhasilan individu dan
mempunyai kemapuan adaptasi dengan baik terhadap pekerjaan yang
diberikan oleh atasan. Hal tersebut akan mendorong tercapainya kinerja
karyawan yang tinggi.

Namun terdapat beberapa hal yang perlu

diperhatikan, yaitu kemampuan menyelesaikan serangkaian pekerjaan yang
berbeda dalam pekerjaan pada waktu yang bersamaan dan kemampuan
berkreativitas untuk meningkatkan kinerja perusahaan perlu ditingkatkan
lebih baik lagi.
2.

Karyawan Room Division V Hotel Bandung memiliki motivasi yang cukup
baik, karyawan mempunyai dorongan untuk berprestasi meningkatkan
keahlian dan pengetahuannya selama bekerja di V Hotel, respon yang baik
mengenai keselamatan dan keamanan di lingkungan V Hotel membuat
karyawan menjadi lebih nyaman dan aman selama bekerja. Hal inilah yang
menjadi salah satu alasan mengapa turn over karyawan yang keluar sangat
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kecil. Kondisi motivasi kerja saat ini yang cukup baik yaitu ada pada aspek
pemenuhan kebutuhan fisiologis, penghargaan, dan aktualisasi diri. Terlihat
dari jawaban responden yang menjawab cukup setuju pada pertanyaan
kurang termotivasi karena kurangnya peluang dan kesempatan untuk
mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, selalu ingin mendapat pengakuan
dan penghargaan, dan kesempatan memiliki jabatan yang lebih tinggi.
3.

Disiplin kerja karyawan Room Division V Hotel Bandung sudah baik,
karyawan taat kepada peraturan perusahaan, memiliki loyalitas tinggi, selalu
datang ke temapt kerja sebelum jam kerja dimulai, selalu mengerjakan tugas
pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Hal menarik yang ditemukan dari
hasil kuisioner yaitu jawaban responden cukup setuju pada pertanyaan
selalu pulang tepat waktu, hal ini menandakan karyawan lebih banyak
berada di tempat kerja lewat dari jam pulang. Namun ada hal yang harus
diperhatikan yang dirasakan oleh karyawan yaitu tidak semua atasan selalu
memberi tahu karyawannya mengenai prosedur kerja dan peraturan yang
berlaku.

4.

Kinerja karyawan Room Division V Hotel Bandung sudah memiliki kinerja
yang cukup tinggi, karyawan selalu berusaha bekerja sama dengan sesame
rekan kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya, selalu menjga hubungan
baik demi kutuhan dan itegritas perusahaan, dan sudah menguasai
pengetahuan mengenai bidang pekerjaannya. Namun ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan oleh pimpinan yaitu dalam hal pencapaian target yang
belum optimal, efisiensi waktu dalam mengerjakan pekerjaan, dan ketelitian
dalam melaksanakan pekerjaan. Penilaian terendah terletak pada karyawan
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yang kurang mampu mengeluarkan ide-ide atau gagasan untuk mengatasi
masalah yang rumit, kurang berinovasi dalam pekerjaan, dan kurangnya
inisiatif dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalahmasalah di pekerjaan.
5.

Kompetensi, motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh
terhadap kinerja karyawan Room Division V Hotel Bandung. Namun aspek
disiplin kerja lebih dominan mempengaruhi kinerja daripada motivasi dan
kompetensi. Dan secara parsial, pengaruh kompetensi, motivasi dan disiplin
kerja terhadap kinerja adalah sebagai berikut:
a. Kompetensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kinerja karyawan, kompetensi yang dimiliki karyawan saat ini telah
sesuai dengan kompetensinya.
b. Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sehingga semakin
tinggi motivasi kerja karyawan, maka kinerja karyawan akan semakin
tinggi pula.
c. Disiplin kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan,
sehingga semakin tinggi tingkat kedisiplinan kerja karyawan, maka
akan berdampak kepada kinerja karyawan yang semakin meningkat
pula.
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5.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan maka

penulis ingin mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi
V Hotel Bandung untuk meningkatkan kompetensi, motivasi dan disiplin kerja.
Saran-saran tersebut antara lain:
1.

Perbaikan kompetensi karyawan dapat dilakukan dengan cara:


Lebih sering diberikan pelatihan general knowledge baik itu internal
dan eksternal, uji kompetensi, diikut sertakan dalam program
pelatihan-pelatihan sesuai dengan keterampilannya, cross training
antar department dan agar kemampuan menyelesaikan serangkaian
pekerjaan yang berbeda dalam pekerjaan pada waktu yang sama
mampu dijalankan.



Memberikan kepercayaan dan keleluasaan kepada karyawannya agar
mampu mengeluarkan ide-ide kreativitas untuk meningkatkan
kinerjanya serta diberikan tanggung jawab dalam hal menyelesaikan
masalah keluhan-keluhan dari konsumen/tamu hotel.



Pimpinan atau manajemen agar mendukung dan memberikan
kesempatan atau menhanjurkan seluas-luasnya bagi karyawan untuk
meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi untuk
meningkatkan kompetensinya melalui jenjang formal yaitu ke D3, S1
atau S2.

2.

Peningkatan dalam bidang motivasi dapat dilakukan melalui:


Prestasi kerja karyawan diwajibkan untuk diraih, karena dengan
meningkatnya prestasi kerja berakibat meningkatnya produktvitas
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kerja, meningkatnya produktivitas kerja maka hasil kerja akan
berkualitas tinggi.


Pimpinan atau manajemen diharapkan memperhatikan seluruh
karyawan dan memberikan kesempatan yang sama dalam hal
memberikan penghargaan kinerja saat karyawan berhasil melakukan
pekerjaan dengan baik.



Pemberian motivasi terhadap karyawan oleh pihak pimpinan dan
manajemen untuk meningkatkan hasil kinerja yang lebih baik.
Tanggung jawab setiap karyawan harus diberikan sesuai dengan
tanggung jawab masing-masing dalam melakukan kegiatannya.

3.

Disiplin kerja merupakan sesuatu yang sangat berperan dalam meningkatkan
kinerja karyawan, oleh karena itu unsur-unsur disiplin kerja yang harus
diperhatikan dan lebih ditingkatkan:


Pimpinan atau manajemen diharapkan memperhatikan dan mengkaji
ulang jam kerja karyawan. Diperlukan penanganan dalam hal
manajemen waktu, karena seringnya karyawan lembur bukan berarti
produktivitas bertambah namun perlu dicermati lebih lanjut dalam
penelitian selanjutnya hal-hal apakah yang membuat karyawan tidak
dapat pulang tepat waktu.



Memberikan pelatihan secara berkala yang bersifat refreshment untuk
karyawan lama dan induction program untuk karyawan baru perihal
tugas dan tanggung jawab pekerjaan, peraturan perusahaan, tata tertib
dan peraturan tambahan lainnya dengan harapan terus mengingatkan
karyawan agar tunduk dan taat pada peraturan yang berlaku.

112

4.

Peningkatan kinerja karyawan Room Division V Hotel Bandung dapat
ditingkatkan melalui :


Pimpinan atau manajemen diharapkan untuk secara terus menerus
memperhatikan disiplin kerja seluruh karyawan baik dalam
pelaksanaan pekerjaan dan peraturan perusahaan. Memberikan
motivasi kerja yang tepat kepada karyawannya untuk terus
meningkatkan performa kinerja dan kompetensi yang dimiliki.



Karyawan diberikan tanggung jawab dan tantangan dalam berinovasi
mengembangkan potensi dirinya dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan. Inisiatif karyawan harus diciptakan oleh karyawan itu
sendiri,

untuk

membantu

perusahaan

mengambil

keputusan

menyelesaikan masalah di pekerjaan dan berani mengeluarkan ide-ide
atau gagasan,


Meningkatkan ketelitian, kerapihan dalam menghasilkan pekerjaan
yang dilaksanakan. Kualitas hasil kerja harus sesuai dengan standar
kerja, standar kualitas, dan standar kuantitas hasil kerja yang berlaku.
Dengan memperhatikan standar kerja yang baik maka hasil kerja akan
maksimal dan kinerja karyawan meningkat.

5.

Saran Pengembangan Ilmu
a.

Dikarenakan waktu penelitian terbatas, disarankan dalam penelitian
lebih lanjut selain menggunakan daftar pertanyaan, dilanjutkan dengan
wawancara yang lebih mendalam ke semua responden.

b.

Disarankan untuk meneliti lebih lanjut dengan memperbanyak variabel
penyebab yang mempengaruhi kinerja karyawan.
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c.

Penelitian ini baru didasarkan pada data yang dirasakan karyawan saja,
oleh sebab itu perlu dilengkapi harapan, sehingga data dan informan
akan lebih lengkap yakni apa yang dirasakan dengan apa yang
diharapkan dapat diidentifikasi sebagai unsur perbaikan dan masukan
bagi organisasi.
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