
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Pada saat ini, keinginan penduduk di Indonesia untuk berkunjung ke 

restoran cepat saji bisa dikatakan mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, 

kesempatan berbisnis juga akan semakin besar bagi para investor dan pebisnis 

yang akan terjun didalam bidang itu. Pada zaman sekarang, berkunjung ke 

restoran cepat saji mulai pelan-pelan menjadi kebutuhan pokok pada sebagian 

penduduk, terutama yang berpenduduk di kota turis seperti Batam. 

Terdapat beberapa faktor yang biasanya berpengaruh terhadap kinerja 

kinerja kerja pekerja berdasarkan kajian literatur adalah independen variable yang 

diuji bisa meningkat menggunakan cara penggajian yang wajar, motivasi yang 

diberikan, dan juga pelatihan yang jelas maka dari itu secara otomatis kinerja 

kerja karyawan akan dan tujuan perusahaan juga akan (Zameer et al., 2014). 

Kinerja kerja pada perusahaan yang ada pada Indonesia saat ini terus 

terjadi dengan adanya perubahan yang cepat pada ekonomi, maka terjadi adanya 

beberapa tuntutan yang tak dapat dinegosiasi para pebisnis ataupun industri dalam 

bidang produksi ataupun jasa. Salah satu dari tuntutan tersebut yaitu dimana 

organisasi bisa secara sigap menanggapi perubahan yang tengah terjadi. 

Untuk menangani ketatnya persaingan antar perusahaan tersebut, 

khususnya perusahaan yang bergerak pada bidang jasa, maka dari itu semua 

karyawan dalam perusahaan wajib meningkatkan kinerja kerjanya. Biasanya  

perusahaan sendiri membagi beberapa fungsi manajemen, yaitu fungsi pemasaran, 

keuangan, produksi dan juga personalia atau SDM. Dari beberapa fungsi tersebut 
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berkaitan diantara satu sama yang lainnya sehingga terbentuk satu kesatuan untuk 

membentuk organisasi yang solid di dalam berbagai bidang organisasi perusahaan 

yang mempunyai tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan. Agar dapat 

mewujudkan organisasi tersebut yakni harus ada dukungan dari manajemen yang 

jelas dan terstruktur, agar setiap tugas maupun kegiatan dari masing-masing 

personalia tersebut dapat dilaksanakan, sesuai pada bidang yang dijalani, maka 

masing-masing dari personalia dapat mewujudkan kinerja kerja yang maksimal 

untuk perusahaan (Udayanto, 2014).    

Kepuasan pekerja termasuk faktor penting yang dapat dikaitkan dalam 

peningkatan kinerja, dikarenakan perusahaan harus berjuang supaya pekerja dapat 

mengalami peningkatan kinerja agar keseluruhan kinerja pada perusahaan juga 

dapat mengalami peningkatan. Pada umumnya kepuasan kerja dapat berpengaruh 

dengan perilaku pekerja tentang pekerjannya. Oleh sebab itu kepuasan kerja dapat 

terlihat dari sikap dan perilaku seseorang. Jika seseorang merasakan puas dengan 

apa yan mereka kerjakan, pasti memiliki keinginan kerja yang tinggi maka dapat 

juga menghasilkan kualitas kerja yang baik. Demikian hal ini dapat memiliki 

pengaruh langsung maupun tak langsung pada jalannya organisasi suatu 

perusahaan (Hidayat, 2011). 

Kepuasan kerja dapat berpengaruh pada manfaat dan posisi pekerja pada 

suatu perusahaan bahwa pekerja yang memiliki posisi lebih atas akan merasa 

lebih puas sebab mereka memiliki pekerjaan lebih bervariasi dan juga mempunyai 

kebebasan penilaian sedangkan karyawan posisi bawah memungkinkan memiliki 

ketidakpuasaan dan juga merasa bosan atas pekerjaan yang kurang bervariasi dan 
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hal itu terjadi biasanya pada karyawan yang mempunyai posisi bawah yang 

berpengalaman tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sepadan dengan 

kemampuannya (Lim et al., 2012). 

 Kinerja kerja pada suatu organisasi terus diminta dapat kerja secara efisien 

dan efektif agar dapat meningkatkan kinerja kerja yang profesional. Efektifitas 

pada organisasi biasanya dilihat atas interaksi dalam kerja pada tingkat individual, 

kelompok, dan sistem-sistem organisasi yang dapat menghasilkan output untuk 

meminimalkan perputaran karyawan. 

Berdasarkan survei terbaru dari MasterCard (2017), bahwa sampai saat ini 

mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia lebih memilih mengunjungi restoran 

cepat saji dibandingkan restoran lainnya pada waktu mereka bersantap di luar 

rumah, sekitar 80% orang lndonesia rata-rata memilih bersantap di restoran cepat 

saji, dibandingkan dengan restoran lainnya,  

Survei MasterCard menyatakan biasanya saat memilih tempat untuk 

bersantap, banyak dari masyarakat yang ada di Indonesia memilih restoran atau 

tempat makan berdasarkan promosi dari mulut ke mulut. 

Sebanyak 58 persen berdasarkan rekomendasi keluarga dan teman, dan 

sekitar 11 persen masyarakat memilih berbagai menu promosi yang biasanya 

ditawarkan oleh restoran melalui perangkat aplikasi. Setelah selesai makan, 7 

persen konsumen yang ada di Indonesia biasanya juga kan berpendapat dan 

menulis pesan dan kesan mengenai pengalaman makan yang mereka rasakan 

secara online. (tribunnews.com/tribunners). 
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Pada saat ini, restoran makanan cepat saji atau dikenal dengan fast food 

menjadi pilihan yang utama untuk mayoritas masyarakat Indonesia yang tinggal di 

perkotaan. Tidak sempat memasak di rumah ataupun mempunyai alasan 

kesibukan lain yang masuk akal. Adapun masyarakat yang memilih restoran cepat 

saji karena dianggap lebih praktis dan higenis dikarenakan makanan yang dibeli 

terbungkus rapi dan bagus. Selain itu, restoran cepat saji menawarkan beragam 

paket promo menarik dengan harga yang terjangkau yang tentu membuat 

konsumen sangat tergiur.  

Restoran cepat saji di Indonesia tergolong sangat gampang untuk ditemui 

di kota-kota besar terutama di Kota Batam. Hal itu disebabkan oleh gaya hidup 

diperkotaan yang terlalu mengharapkan segala sesuatu yang instan atau disajikan 

secara cepat agar tidak menunggu terlalu lama. Tidak terkecuali dalam hal 

makanan. Hal itu menjadi faktor pendukung mengapa restoran cepat saji dapat 

diterima bahkan amat sangat digemari oleh masyarakat perkotaan seperti di Kota 

Batam. 

Dengan penduduk Batam yang berjumlah 1.236.399 jiwa, dapat dikatakan 

peluang dalam mengembangkan restoran jenis cepat saji ini juga cukup besar. 

Pertumbuhan restoran cepat saji yang ada di Batam juga sangat maju dan pesat 

serta lokasinya yang strategis dekat dengan negera singapur. Batam telah dapat 

ditemukan kurang lebih 17 gerai KFC, 1 gerai Richeese, 2 gerai A&W dan 2 gerai 

McDonald. Dengan jumlah yang akan terus bertambah maka persaingan dalam 

bidang restoran cepat saji akan terus mengalami peningkatan. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Gerai Restoran cepat saji di Batam 

No Nama Restoran Jumlah Outlet 

1. KFC 17 

2. Richeese 1 

3. A&W 2 

4. McDonald’s 2 

5. Wendy’s 2 

6. Pizza Hut 3 

7. Panties Pizza 2 

8. J.CO Donuts & Coffee 5 

 Total 22 

Sumber: SKPD Batam (2018) 

Ada beberapa faktor yang penting pada restoran cepat saji yaitu layanan 

yang diberi pada konsumen. Suatu perusahaan dalam bidang jasa seperti restoran 

cepat saji dikatakan baik jika perusahaan tersebut selalu mencari permasalahan 

yang menghambat berkembangnya suatu perusahaan dan memperbaiki segala 

kekurangan yang ada dengan tujuan meningkatkan kualitas layanannya. Semakin 

bagus layanan yang diberi kepada konsumen, maka semakin bagus pandangan 

perusahaan dimata masyarakat maupun konsumen. Pelayanan yang bagus dan 

baik dapat berdampak positif terhadap kepuasan para konsumen. Akan tetapi 

harus dijelaskan bahwa bagaimana cara meningkatkan pelayanan yang baik 

tersebut. Masalah inilah akan menjadi sebuah gambaran bahwa kinerja karyawan 

pada restoran cepat saji dinilai berpengaruh terhadap restoran. Dilihat pada 

masalah yang ada diatas oleh karena itu harus dilakukan penelian tentang kinerja 

karyawan dengan judul penelitian “Pengaruh Gaji, Motivasi, dan Pelatihan 

terhadap Kinerja Karyawan pada Restoran Cepat Saji di Batam”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

 Pada latar belakang penelitian yang ditulis di atas, dapat disimpulkan ke 

dalam beberapa permasalahan penelitian, yaitu: 

a) Apakah gaji berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada restoran 

cepat saji di Batam? 

b) Apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

restoran cepat saji di Batam? 

c) Apakah pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

restoran cepat saji di Batam?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

  Tujuan  dari penelitian berikut yaitu agar dapat mengerti faktor-faktor 

yang bisa mempengaruhi kinerja kerja karyawan sebagai berikut: 

a) Mengetahui pengaruh dari gaji terhadap kinerja karyawan pada restoran cepat 

saji di Batam. 

b) Mengetahui pengaruh dari motivasi terhadap kinerja karyawan pada restoran 

cepat saji di Batam. 

c) Mengetahui pengaruh dari pelatihan terhadap kinerja karyawan pada restoran 

cepat saji di Batam. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a) Untuk manajemen restoran: 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran kepada organisasi untuk dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dalam berbagai faktor. 

b) Bagi akademisi:  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan informasi untuk 

penelitian kedepannya yang berkaitan dengan variabel yang diuji yaitu kinerja 

kerja karyawan dan juga beberapa factor yang mempengaruhinya.  

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Pada bab satu diuraikan dengan singkat tentang latar belakang dari 

penelitian, masalah dari penelitian, tujuan serta manfaat penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisa pokok masalah yang berhubungan dengan gaji, 

motivasi, pelatihan terhadap kinerja karyawan restoran cepat saji 

serta metode yang digunakan dalam menganalisis data. 

BAB III   : METODE PENELITIAN 

Franky, Pengaruh Gaji, Motivasi, Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Restoran Cepat Saji Di Batam, 2018 
UIB Repository©2018 
 



Pada bab ini menerangkan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV   : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisa data yaitu menguji 

hipotesis dengan membahas hasil statistik deskriptif dari kuesioner, 

uji kualitas data dan pengujian hipotesis. 

BAB V   : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari seluruh 

pembahasan yang sudah penulis sajikan, keterbatasan yang ada pada 

penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. 
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