
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan sejalan sesuai perkembangan zaman pada dunia global 

yang kompleks ini terdapat banyak perusahaan yang bersaing semakin ketat di segala 

bidang usaha, tidak terkecuali persaingan dalam usaha yang menyediakan jasa 

penginapan ataupun layanan kamar untuk masyarakat umum yang biasanya disebut 

dengan bidang usaha perhotelan. Perhotelan merupakan suatu bentuk usaha yang 

dijalankan oleh pemilik usaha dengan menyediakan sarana kamar untuk orang yang 

mengadakan perjalanan serta pelayanan makanan dan minuman. 

Salah satu kunci untuk meningkatkan dan mempertahankan perusahaan dalam 

persaingan adalah melibatkan potensi manusia yang dapat dikembangkan dalam 

perusahaan. Penggunaan potensi manusia secara efektif memiliki peran yang penting 

dalam memastikan keberlangsungan (survival), keefektifan dan kemampuan bersaing 

suatu organisasi. Selaras dengan hal tersebut, melalui kebijaksanaan, pelaksanaan 

secara nyata dan susunan penggunaan sumber daya manusia yang efektif diharapkan 

mampu mempengaruhi  perilaku, perbuatan dan prestasi karyawan (Noe et al, 2006) 

sesuai dengan kebutuhan organisasi. Organisasi mengandalkan keefektifan karyawan-

karyawannya untuk membangun nilai di pasar, pada saat yang sama karyawan 

mengandalkan organisasi, tidak hanya karena upah yang diterima, tetapi juga untuk 

meningkatkan tanggapan harga diri mereka (Schiemann, 2011) 
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 Kesuksesan suatu organisasi dalam perihal bersaing bisnis dipengaruhi oleh 

tingkat baik buruknya suatu sumber daya manusia dan dukungan karyawan. Orang 

yang menolak turut berperan serta dalam organisasi, hendak berpendapat bahwa 

mengerjakan tugas kewajiban tidak mempunyai posisi yang menentukan bagi harga 

diri dan tidak mempunyai hal terikat secara emosional kepada organisasi yang 

mempunyai pengaruh kuat yang negatif terhadap menurunnya kinerja. Dengan kata 

lain, keterlibatan karyawan dapat berpengaruh terhadap prestasi perusahaan. 

Organisasi harus selalu mengikut sertakan para pekerja dalam segala pekerjaan, 

supaya karyawan yang turut ikut serta dapat berubah menjadi lebih memiliki 

keterikatan pekerjaan dan menghasilkan peningkatan kemampuan kerja. 

 Pemberdayaan sumber daya manusia diharapkan dapat mempertinggi moral 

dan mutu yang memengaruhi kinerja pegawai. Kehadiran pegawai dalam organisasi 

menduduki posisi penting karena berguna untuk menjaga kelanjutan kemajuan 

organisasi. Menurut Sedarmayanti (2011), penggunaan sumber daya manusia yang 

efektif adalah suatu runtunan perubahan aktivitas usaha untuk lebih menggunakan 

kemampuan untuk menghasilkan kekuatan maksimal dari “daya manusia” melalui 

keadaan yang berubah dan proses mengembangkan manusia itu sendiri berupa 

kepercayaan, kemampuan, tanggung jawab dan wewenang dan rancangan 

pelaksanaan aktivitas  organisasi untuk menaikkan kinerja sesuai dengan harapan. 

 Salah satu hal yang memengaruhi meningkatnya prestasi karyawan dalam 

organisasi salah satunya adalah pendelegasi wewenang dan komitmen organisasi. 

Pendelegasian dilakukan agar bimbingan dapat menjadikan bawahan maju sehingga 
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makin memperkuat organisasi. Menurut Kesumanjaya (2010) pendelegasi wewenang 

adalah memindahkan hak dan kekuasaan untuk bertindak secara formal dan tanggung 

jawab kepada seorang yang dibawah perintah untuk menyelesaikan tujuan yang telah 

ditentukan. 

Dengan lingkungan yang kompetitif saat ini, sangat penting bagi organisasi 

untuk mendapatkan upaya yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan potensi 

manusia yang dapat dikembangkan sehingga mampu meningkatkan kinerja 

karyawan. Oleh karena itu, penting untuk merekrut karyawan yang berkualifikasi dan 

bermotivasi tinggi untuk berkompetisi dalam lingkungan yang kompetitif. Motivasi 

yang baik dapat menghubungkan tujuan organisasi dengan kepentingan individu 

karyawan sehingga disaat individu mendapat kepuasan dalam kebutuhannya maka 

pada saat yang sama dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan untuk mencapai 

tujuan. 

Di zaman berkembang bisnis yang saling berhubungan dan rumit saat ini, 

hanya organisasi yang mempunyai modal dengan potensi manusia yang dapat 

dikembangkan terbaiklah yang dapat bertahan organisasi-organisasi yang dapat 

mengembangkan talenta dari karyawannya. Pada masa lalu organisasi dapat 

“menyepelekan orang”, dan selalu berhasil berdiri sendiri di pasar. Akan tetapi untuk 

zaman sekarang organisasi yang seperti itu akan disingkirkan di pasar (Schiemann, 

2011). Hal ini memperlihatkan bahwa hal yang perlu ditanggulangi organisasi masa 

kini adalah mempertahankan potensi manusia terbaik yang dapat dikembangkan 

mereka agar selalu dapat berkomitmen pada organisasi. 
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Memberikan kepuasan kepada para pelanggan melalui cara melayani yang 

baik serta hal ramah tamah agar terangkai hubungan yang baik antara pihak penyedia 

jasa dan pelanggan merupakan dasar tuntutan dari industri jasa. Dengan seiring 

ketatnya persaingan dibidang perhotelan maka semakin dibutuhkan keterlibatan 

karyawan dalam perusahaan agar perusahaan mampu berkembang dengan baik. 

Industri perhotelan diklasifikasi berdasarkan kelas yaitu Hotel Bintang Satu, 

Hotel Bintang Dua, Hotel Bintang Tiga, Hotel Bintang Empat, dan Hotel Bintang 

Lima. Berdasarkan data yang diambil dari bps kota Batam jumlah perusahaan jasa 

akomodasi yang ada di Kota Batam tahun 2016 tercatat 197 perusahahaan yang 

tersebar pada 10 kecamatan, yaitu 117 perusahaan (59,39%) berada di Kecamatan 

Lubuk Baja, 33 perusahaan (16,75%) berada di kecamatan Batu Ampar, 18 

perusahaan (9,14%) berada di kecamatan Batam Kota, 9 perusahaan (4,57%) berada 

di kecamatan Sekupang, 8 perusahaan (4,06%) berada di kecamatan Batu Aji, 4 

perusahaan (2,03%) berada di kecamatan Bengkong, 2 perusahaan (1,02%) berada di 

kecamatan Belakang Padang, 1 perusahaan (0,51%) berada di kecamatan Sagulung 

dan kecamatan Sei Beduk. 

Alasan memilih hotel D’Merlion Hotel, GGI Hotel, Hans Inn, Fresh One 

Hotel dan Gloris Hotel dikarenakan hotel-hotel tersebut merupakan hotel klasifikasi 

bintang dua dan tiga di kota Batam yang lokasi hotel dekat dengan daerah 

perbelanjaan dan akses menuju lokasi mudah sehingga cocok menjadi tempat 

menginap. Selain itu biaya untuk setiap kamar tergolong tidak mahal sehingga masih 

dalam lingkup daya beli pengunjung yang datang untuk berlibur dan berbelanja. 
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Penelitian ini disusun berdasarkan latar belakang yang diurai diatas dengan 

judul “Pengaruh Pemberdayaan Karyawan, Delegasi dan Motivasi terhadap Performa 

Organisasi di Hotel Klasifikasi Bintang Dua dan Tiga di Kota Batam” 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di rangkai di atas, maka dapat 

di rumuskan permasalahan penelitian, sebagai berikut : 

1. Apakah ditemukan pengaruh signifikan antara pemberdayaan karyawan dan 

performa organisasi? 

2. Apakah ditemukan pengaruh signifikan antara delegasi dan performa 

organisasi? 

3. Apakah ditemukan pengaruh signifikan antara motivasi dan performa 

organisasi? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut  

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan pemberdayaan 

karyawan terhadap performa organisasi 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan delegasi terhadap 

performa organisasi 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan motivasi terhadap 

performa organisasi 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi hotel 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan masukan bagi hotel untuk 

mengetahui pentingnya faktor keterlibatan karyawan dalam perusahaan untuk 

mencapai kinerja organisasi yang memuaskan agar dapat meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan. 

2. Manfaat bagi karyawan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi karyawan 

untuk memahami pentinganya peran keterlibatan karyawan dalam mencapai 

kinerja  organisasi yang memuaskan. 

3. Manfaat bagi pihak akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai pembelajaran untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh keterlibatan karyawan dalam 

perusahaan serta sebagai sumber acuan untuk penelitian selanjutnya yang 

bersangkutan dengan performa organisasi. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Secara sistematis pembahasan penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 
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BAB I             : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi    masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, hipotesis, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II           : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini di bahas mengenai definisi variabel,  hubungan antara 

variabel, model penelitian dan perumusan hipotesis.  

BAB III         : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang tempat atau lokasi, populasi dan 

sampel jenis data, pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV          : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam  bab  ini  menguraikan tentang analisa dan evaluasi antara teori 

dan praktek serta meninjau seberapa besar perbedaan dan persamaan 

antara uraian teoritis dan praktek tersebut. 

BAB V            : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran. 
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