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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam masa perekonomian saat ini masih banyak tantangan yang harus di 

lewati bagi SDM yang ada di Indonesia. Kualitas SDM Indonesia masih 

dinyatakan rendah di banding dengan negara lain seperti Singapur, Malaysia dan 

Cina. Untuk mengembangkan SDM yang ada di Indonesia ini harus 

mempertimbangkan faktor–faktor yang harus dikembangkan. Karyawan 

merupakan aset yang berperan penting dikarenakan karyawan yang akan memberi 

competitive advantage jika sebuah organisasi memberi perhatian lebih dan 

investasi dalam pengembangan kemampuan dari karyawan-karyawannya. 

Kota Batam memiliki potensi untuk meningkatkan pemasokan Negara 

dikarenakan secara geografis kota Batam dekat dengan negara asing seperti 

Singapur maupun Malaysia sehingga dapat dinyatakan sebagai pintu utama bagi 

negara Indonesia. Berikut merupakan tabel dari jumlah wisatawan yang 

berkunjung ke Batam dari tahun 2016 hingga 2018: 

Tabel 1.1 

Jumlah Wisatawan Masuk ke Kota Batam 

Tahun         Jumlah 

   2016        1.193.504 

         2017               1.507.203 

         2018            1.846.600 

Sumber: BPS Kota Batam (2019). 

Peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke kota Batam memberikan 

peluang besar untuk pengusaha di bidang perhotelan. Dapat dilihat dari data BPS 
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Batam menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah hotel berbintang pada 

tahun 2016 memiliki 89 hotel dan memiliki kenaikan 15,7% pada tahun 2017 

mencapai 103 hotel sampai bulan Juni 2018 hotel bertambah 25,8% menjadi 137 

hotel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa potensi yang diberikan sangat 

menjanjikan untuk penambahan pemasokan negara. Salah satu faktor terjadinya 

peningkatan jumlah hotel dapat dilihat dari jumlah kamar hotel yang selalu penuh 

di saat weekend di hari jumat, sabtu dan minggu. Hasil survei tersendiri 

membuktikan bahwa booking kamar hotel untuk di hari kamis, jumat dan sabtu 

sering terjadi fullybook dikarenakan banyaknya jumlah turis maupun penduduk 

domestik. Salah satu staff  hotel juga menyatakan bahwa pada weekend rata-rata 

kamar terjual sekitar 90%. 

Hotel yang berkualitas tinggi biasanya memiliki bagian Sumber Daya 

Manusia yang berperan penting untuk mengelola sumber daya manusia dalam 

upaya mencapai kesuksesan dalam kinerja karyawan yang memiliki kemampuan 

yang lebih untuk mengembangkan perusahaan atau organisasinya. Awal proses 

dari bagian Sumber Daya Manusia adalah rekrutmen dan seleksi. 

Mardianto (2014) menyatakan sebuah arti dari rekrutmen sebagai sebuah 

proses untuk mencari dan menarik orang untuk menjadi kandidat yang memiliki 

keahlian yang sesuai dengan qualification dan kebutuhan organisasi. Dapat 

dinyatakan juga bahwa rekrutmen adalah aktifitas perusahaan atau perusahaan 

mencari karyawan dengan kualifikasi yang sesuai dengan jabatan yang 

dibutuhkan. Rekrutmen adalah langkah pertama dalam perencanaan sumber daya 

manusia.  
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Proses rekrutmen sendiri memiliki pengaruh signifikan terhadap 

banyaknya ketertarikan orang untuk bergabung dan memberi lamaran 

pekerjaannya. Sumber-sumber untuk merekrut kandidat ada 2 yaitu dari sumber 

internal dan eksternal. Dari pandangan internal pada umumnya dari referensi yang 

diberikan oleh rekan kerja ataupun atasan. pandangan eksternal memiliki banyak 

media yaitu iklan di koran, brosur dan spanduk atau baliho sebagai media yang 

formal, ada juga dari media sosial seperti layanan Facebook, Linkedin, broadcast 

melalui aplikasi Line yang umumnya tidak formal. 

Ada juga proses seleksi, dimana kegiatan tersebut adalah proses setelah 

rekrutmen kandidat yang telah memenuhi syarat dan spesifikasi yang diperlukan 

di perusahaan. Dari bagian Sumber Daya Manusia memberi keputusan untuk 

memperkerjakan kandidat yang memiliki kemampuan dan keahliannya untuk 

jabatan yang telah ditentukan.  

Seleksi adalah langkah yang ditentukan oleh bagian Sumber Daya 

Manusia untuk memilih kandidat yang berpotensi tinggi untuk pekerjaan sesuai 

jabatannya. Proses penyeleksian kandidat adalah bagian yang penting dalam 

proses SDM, setelah proses rekrutmen telah usai maka dilanjutkan dengan proses 

seleksi. 

Seleksi menurut Hasibuan (2014) seleksi merupakan penentuan dan 

penetapan kandidat dengan cara diterima atau tidak diterima sebagai pegawai 

perusahaan. Seleksi ini yang menentukan bahwa kandidat diterima sebagai 

karyawan sesuai jabatannya atau ditolak sebagai pegawai di perusahaan. 

Setelah proses rekrutmen dan seleksi telah selesai, pada umumnya dari 

pihak perusahaan akan memberikan pelatihan dan juga pengembangan untuk 
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karyawannya. Dimana kemampuan karyawan diasah sesuai kebutuhan yang 

diinginkan untuk mengerjakan pekerjaannya ataupun untuk menambah 

keahliannya untuk memberi competitive advantage bagi perusahaan. 

Training adalah salah satu tugas utama dari aktifitas HR di 

organisasi/perusahaan dan tugas ini akan membantu organisasi/perusahaan untuk 

mencapai tujuan perusahaan yang sudah direncanakan. Pelatihan merupakan 

serangkaian tugas yang memiliki informasi, sikap dan juga keterampilan yang 

meningkatkan kinerja di situasi tertentu. Proses pelatihan ini harus dihadiri oleh 

karyawan baru maupun karyawan lama. 

Pelatihan yang dialami oleh karyawan baru belum memastikan bahwa 

mereka akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu perusahaan 

merancang dan menjalankan program pelatihan untuk karyawan tersebut untuk 

melancarkan kinerja mereka dalam mengerjakan tugasnya (Dessler, 2015). 

Menurut Abbas (2014) pelatihan dan pengembangan meluruskan 

perusahaan untuk menajadi sebuah kompetitor, keterampilan yang tinggi, jasa 

yang meluas serta mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan yang ingin tetap 

berkompetitif maka dari pihak HR harus terus menerus meningkatkan 

kemampuan pegawainya dan juga pengetahuan mereka tidak memandang 

seberapa besar biaya pelatihan tersebut. 

HRD dari sebuah perusahaan juga memiliki tugas untuk 

mempertimbangkan kompensasi untuk karyawannya. Kompensasi bisa disebut 

juga seperti upah untuk karyawan atas jasa yang telah diberikan untuk 

perusahaannya. Pengertian kompensasi menurut Hasibuan (2014) ialah 
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kompensasi merupakan bentuk dari mata uang, benda langsung atau benda tidak 

langsung kepada karyawan untuk jasa atau kerjanya.  

Kompensasi ialah imbalan yang peroleh karyawan atas jasa, tenaga 

maupun pikiran yang diberikan untuk organisasi. Sebagai kesimpulannya bahwa 

kompensasi berupa imbalan/upah yang diberi kepada karyawan atas jasa yang 

diberikan kepada organisasi dengan bentuk uang atau benda. Tujuan dari 

kompensasi adalah adanya ikatan kerja bersama di antara pihak perusahaan dan 

karyawan, kepuasan kerja, karyawan termotivasi untuk memberikan jasa yang 

terbaik, keadilan dalam perusahaan, displin, pengaruhnya serikat buruh dan juga 

pengaruh pemerintah. 

Kinerja dari karyawan sangat penting untuk memastikan bahwa apakah 

kinerjanya sudah cukup untuk memcapai sebuah tujuan organisasi. Kinerja harus 

bisa diukur untuk mengetahui standar yang harus dicapai oleh seorang karyawan 

demi tujuan organisasi tercapai. Menurut Marwansyah (2014) kinerja merupakan 

prestasi yang tercapai oleh individu dalam tugas - tugas yang telah dikelarkan 

olehnya.  

Adapun penilaian kinerja menurut ahlinya Badriyah (2015) bahwa 

penilaian kinerja ialah sebuah lapisan berperan tinggi dari tingkah laku yang 

dilaksanakan dalam organisasinya. Penilaian kinerja dilaksanakan dengan 

sistematik atas hasil kinerja serta potensinya pegawai untuk meningkatkan 

kemampuan dirinya yang mendorong kepentingan organisasi (Yusuf dan Arif, 

2015). Menurut Marwansyah (2014) sendiri bahwa penilaian kinerja prosedur 

formal yang menilai atau memeriksa kinerja dari masing-masing individu ataupun 

kelompok. 

Carven Pratama. Analisis Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan di Hotel 
Berbintang Empat di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



6 
 

  Universitas Internasional Batam 

Menurut Aguinis (2014), pengertian dari kinerja itu tidak termasuk dari 

hasil perilaku karyawan, tetapi hanya perilakunya sendiri. Kinerja itu tentang 

perilaku yang dilakukan karyawan, bukan sesuatu yang dibuat oleh karyawan 

dalam kerjaannya. Jadi kesimpulannya dalan kinerja untuk karyawan itu sendiri 

adalah perilaku dari seorang karyawan tersebut dan kontribusi yang diberikan 

untuk kesuksesan dari organisasi.  

Backgroud permasalahan yang penulis uraikan dapat dianggap pentingnya 

perhatian terhadapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinjera karyawan seperti 

rekrutmen dan seleksi, kompensasi, pelatihan dan pengembangan, serta penilaian 

kinerja. Uraian tersebut dingakat oleh penulis untuk menjalankan penelitian  

dengan judul “Analisis Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia 

terhadap Kinerja Karyawan di Hotel Berbintang Empat di Kecamatan 

Lubuk Baja kota Batam” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan hotel berbintang 

empat agar tetap dapat bersaing dengan kompetitor luar dan untuk mendapatkan 

competitive advantage, adanya analisa pengaruh sumber daya manusia terhadap 

kinerja karyawan adalah sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara rekrutmen dan seleksi 

terhadap kinerja karyawan? 

b. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara pelatihan dan 

pengembangan terhadap kinerja karyawan? 
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c. Apakah terdapat pengaruh  signifikan antara kompensasi terhadap 

kinerja karyawan? 

d. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara penilaian kinerja terhadap 

kinerja karyawan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja 

karyawan. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap 

kinerja karyawan. 

c. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

d. Untuk mengetahui pengaruh penilaian kinerja terhadap kinerja 

karyawan. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Manfaat bagi Organisasi 

Dapat menjadi saran bagi pihak HRD Hotel Bintang 4 atas pentingnya 

pengaruh SDM atas kinerja pegawai yang dapat memotivasi mereka 

agar melangkah mencapai tujuan organisasinya. 
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b. Manfaat bagi akademisi 

Bisa digunakan untuk referensial dan penggalian informasi untuk 

penelitian-penelitian yang berkaitan selanjutnya. Karya ilmiah ini 

dapat digunakan sebagai pemantau atau perbandingan untuk penelitian 

berikut, dapat digunakan untuk di wilayah lain. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Penjelasan tentang latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II: KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Memaparkan hasil dan model penelitian dari model-model 

 penelitian sebelumnya yang pernah meneliti, bentuk penelitian 

yang dipakai, serta perumusan masalah. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan rancangan dan objek penelitian, definisi 

operasional variabel, cara-cara pengumpulan data, model penelitian 

dan perumusan hipotesis. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Gambaran umum objek penelitian yang dipilih dan anilisis uji 

asumsi klasik, uji statistic deskriptif, uji statistic hipotesis dengan 

menggunakan analisa regresi serta pembahasan atas hasil penelitan. 
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BAB V: KESIMPULAN, KETERBATAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang diberikan penulis tentang isi, keterbatasan dalam 

proses penelitian dan masukan yang diberikan kepada penelitian 

berikut. 
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