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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Di era globalisasi ini, perilaku masyarakat di Indonesia untuk datang 

mengunjungi suatu restoran cepat saji meningkat. Oleh karena itu, peluang bisnis 

pun menjadi semakin terbuka lebar bagi para pengusaha yang akan dan telah 

bergerak dalam bidang tersebut. Saat ini, mengunjungi restoran cepat saji sudah 

merupakan kebutuhan yang seamakin pokok bagi masyarakat, khususnya bagi 

yang tinggal di kota besar, seperti Batam. 

 Industri makanan cepat saji di Indonesia menghadapi tantangan yang 

semakin kompetitif seperti industri lainnya. Saat ini, hampir semua restoran cepat 

saji fokus pada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dalam 

rangka untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk 

makanan cepat saji tersebut (Khan et al. 2015). Semua perusahaan makan cepat 

saji berusaha keras untuk menawarkan layanan yang unggul dan unik untuk 

pelanggan mereka. Oleh karena itu, pengukuran kualitas pelayanan harus 

dilakukan dengan sering dan pada waktu yang tepat untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan serta untuk mendorong niat pembelian konsumen terhadap 

produk yang disajikan oleh restoran tersebut (Khan et al., 2010). 

KFC (kentucky Fried Chicken) adalah suatu ,erel dagang waralaba dari 

Yum! Brands, Inc., yang bermarkas di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. 

McDonald’s Corporation NYSE: MCD adalah waralaba rumah makan siap saji 

terbesar di dunia. Hidangan utama di restoran-restoran McDonald’s adalah 

hamburger, namun juga menyajikan minuman ringan, kentang goreng dan 
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hidangan-hidangan lokal yang disesuaikan dengan temapt restoran itu berada. 

Pizza Hut adalah restoran berantai dan waralaba makanan internasional yang 

mengkhususkan dalam pizza. A&W adalah jaringan siap saji yang tersebar di 

seluruh dunia. Waralaba perusahaan ini dikelola oleh Yum! Brands. 

Kinerja pada dasarnya mencakup sikap mental dan perilaku yang selalu 

mempunyai pandangan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan saat ini harus lebih 

berkualitas ketimbang pelaksanaan pekerjaan masa lalu, untuk saat yang akan 

datang lebih berkualitas daripada saat ini. Seorang pegawai atau karyawan akan 

merasa punya kebanggaan dan kepuasan tersendiri dengan prestasi dari yang 

dicapai berdasarkan kinerja yang diberikannya untuk perusahaan. Kinerja kerja 

yang baik merupakan keadaan yang diinginkan dalam kehidupan kerjanya. 

Seorang karyawan akan memperoleh prestasi kerja yang baik bila kinerjanya 

sesuai dengan standar baik kualitas maupun kuantitas (Eran, 2006) 

Karyawan merupakan sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan, 

karena karyawan merupakan subjek yang menjalankan seluruh sistem yang ada di 

perusahaan. Oleh karena itu, sangatlah penting menciptakan suasana yang 

mendukung aktivitas sumber daya manusia (SDM) saat bekerja. Menurut Robbins 

(2003), kepuasankerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, 

perbedaan antara jumlah penerimaan penghargaan pekerja dan jumlah 

kepercayaan mereka yang mereka terima. 

 Dengan kata sederhana, kinerja tugas didefinisikan sebagai kemampuan 

karyawan (penggunaan keterampilan teknis dan pengetahuan) dalam 

menghasilkan produk atau jasa atau hasil yang langsung berkontribusi terhadap ini 
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teknis dari perusahaan. Itu juga merupakan masalah efektivitas karyawan 

melaksanakan tugasnya yang secara resmi di bawah tanggungjawab mereka dan 

berkontribusi inti teknis organisasi (Cook, 2008).  

 Pelatihan yang digunakan adalah kunci untuk mencapai tenaga kerja 

elastis. Dalam pekerjaan pelatihan didefinisikan sebagai, “berbagai kegiatan yang 

disediakan oleh kesepakatan antara pengusaha dan karyawan, baik di tempat kerja 

atau dibiayai oleh atau melalui tempat kerja (NESF, 2003). 

 Menurut Khan et al., (2010), karyawan yang berbeda memiliki kebutuhan 

yang berbeda tentang imbalan. Beberapa karyawan pertimbangkan kas yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan beberapa orang lain ingin insentif 

material seperti mobil, rumah, dan bebrapa lebih memilih liburan dan bebrapa 

lebih suka insentif non material. 

 Lim et al., (2012) menyatakan bahwa kepuasan kerja juga dipengaruhi 

oleh fungsi dan kedudukan karyawan dalam organisasi dimana karyawan yang 

berkedudukan lebih tinggi merasa lebih puas karena mereka mempunyai otonomi 

yang lebih besar, pekerjaanya lebih bervariasi dan memiliki kebebasan dalam 

melakukan penilaian adapun karyawan pada level bawah lebih besar 

kemungkinannya mengalami ketidakpuasan dan kebosanan karena pekerjaan yang 

kurang menantang dan tangung jawabnya lebih kecil hal itu biasa terjadi pada 

karyawan pada level bawah yang berpendidikan tinggi yang memperoleh 

pekerjaan yang tidak sepadan dengan kempuan keahliannya. 

 Bagi sebuah restoran cepat saji memiliki karyawan yang berkinerja bagus, 

memiliki penghasilan dan omset yang melimpah tentunya merupakan tujuan dan 
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cita-cita setiap restoran yang sedang atau akan berkembang. Sudah menjadi hal 

yang lazim jika dikatakan bahwa harapan setiap restoran adalah mampu 

membawa karyawan mencapai tujuan yang telah ditetapkan restoran tersebut. Hal 

inilah yang menjadi bagaimana gambaran kinerja kerja karyawan restoran cepat 

saji di Batam Dengan melihat dari permasalahan diatas maka perlu dilakukan 

analisis tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Karyawan Restoran Cepat Saji di Batam”.  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan beberapa 

permasalahan penelitian, antara lain: 

a) Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kepuasan kerja terhadap 

 kinerja karyawan? 

b) Apakah terdapat pengaruh signifikan antara pelatihan terhadap kinerja 

 karyawan? 

c) Apakah terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan kerja terhadap 

 kinerja karyawan ? 

d) Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kompensasi terhadap 

 kinerja karyawan? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

a) Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

 karyawan. 

b) Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. 

c) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

 karyawan. 

d) Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Bagi manajemen restoran cepat saji: penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukan atau saran bagi manajemen dalam mengetahui 

faktor – faktor yang mampu meningkatkan kinerja karyawan. 

b) Bagi akademisi: sebagai referensi dan informasi untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan variabel kinerja karyawan terhadap 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.  
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1.4 Sistematika Pembahasan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang                     

penelitian, permasalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta                     

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 variabel 

independen yaitu kepuasan kerja, pelatihan, lingkungan kerja, dan  

kompensasi terhadap kinerja karyawan sebagai variabel dependen 

serta metode yang digunakan dalam menganalisis data. 

BAB III      : METODE PENELITIAN 

Dalam 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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