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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Menurut Presiden Joko Widodo (2017) dalam kurun waktu dua tahun 

kedepan industri pariwisata diproyeksikan akan menjadi penghasil devisa terbesar 

di Indonesia, melampaui sektor migas, batubara, dan kelapa sawit. Oleh karena itu 

pemerintah melakukan pembangunan pariwisata di Indonesia demi mencapai 

target 20 juta wisatawan mancanegara hingga tahun 2019. Perusahaan BUMN di 

bidang pariwisata sedang bersinergi untuk mewujudkan aktivitas marketing 

bersama salah satunya dalam bidang perhotelan (Yahya , 2017).   

 

Sumber: Putri A. W (2017) 

Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Devisa Indonesia 
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Dapat dilihat dari grafik diatas bahwa tahun 2019 industri pariwisata 

diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia yaitu USD 24 

miliar, melampaui sektor Migas, Batubara dan Minyak Kelapa Sawit. Tak hanya 

itu, di sektor ini dampak devisa yang masuk bisa langsung dirasakan oleh seluruh 

lapisan masyarakat (Putri , 2017). Pariwisata Indonesia ditargetkan menjadi yang 

terbaik di kawasan regional, bahkan melampaui ASEAN (Putri , 2017). Pesaing 

utama kita adalah Thailand sebagai kompetitor profesional, dengan devisa 

pariwisata lebih dari USD 40 Miliar, sedangkan negara lainnya relatif mudah 

dikalahkan. Misalnya, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia baru saja 

menyapu 12 penghargaan di World Halal Tourism Awards 2016 mengungguli 

Malaysia yang biasanya menjadi langganan juara (ESQ Tours Travel, 2016).  

Dapat dilihat Negara Indonesia memang memiliki daya tarik wisata yang 

sangat memikat hati bagi siapapun. Kekayaan alam dan keberagaman seni dan 

budaya terbentang sangat luas dari sabang sampai merauke sudah seharusnya 

mampu menghasilkan produk wisata unggulan yang sangat kaya jika 

dikembangkan dan dikelolah dengan benar (Hermawan, Brahmanto, & Hamzah, 

2018). Penetapan industri pariwisata sebagai penerimaan devisa terbesar bagi 

Indonesia menyebabkan meningkatnya bisnis-bisnis pariwisata, salah satunya 

adalah perhotelan. Hal Tersebut menimbulkan terjadinya tuntutan persaingan 

dalam bisnis pariwisata semakin sengit. Untuk dapat memenangkan persaingan 

pariwisata global tidak cukup hanya bermodalkan potensi kekayaan alam dan 

budaya, maupun akomodasi kelas atas. Kenyataannya bisnis pariwisata di 

Indonesia ini memiliki kelemahan dalam daya saing salah satu yang menjadi 
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masalah yaitu mentalitas para pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya, terutama 

dalam hal memberikan pelayanan yang baik dan benar kepada wisatawannya.  

Menurut Hermawan, Brahmanto, & Hamzah (2018) Banyak dari pelaku 

usaha yang memandang wisatawan sebagai ladang uang sehingga banyak pelaku 

usaha yang semena-mena dalam memberikan pelayanan demi mendapatkan 

keuntungan yang besar. Para pelaku bisnis pariwisata sebaiknya memperlakukan 

wisatawan dengan baik sehingga dapat menjadi patner untuk bersama-sama 

membangun industry pariwisata yang baik dan adil. Dewasa ini telah banyak 

bermunculan berbagai tipe hotel dari yang berbintang lima, diamond, apertemen 

sampai hotel melati atau losmen, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Berikut merupakan grafik dari perkembangan hotel bintang lima di Indonesia dari 

tahun 2016 – 2017:  

 

 Sumber: Badan Pusat Statistik, (2017).  

Gambar 1.2 Tingkat Perkembangan Hotel Berbintang Lima 2016-2017 
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Dapat dilihat dari grafik di atas, bahwa tingkat penghunian kamar hotel 

berbintang lima mengalami peningkatan. Jika dilihat dari peningkatan hotel, 

peluang dari bisnis perhotelan semakin meningkat. Perhotelan di Indonesia cukup 

memiliki potensi yang begitu tinggi mengingat Indonesia memiliki bisnis 

pariwisata yang begitu banyak. Hotel mulai dikenal sejak permulaan abad masehi, 

dengan adanya usaha penyewaan kamar untuk orang yang melakukan perjalanan 

bisnis. Hotel sebagaimana jenis akomodasi lain berasal dari kata “Inn” yang dapat 

diartikan sebagai usaha menyewakan sebagian dari rumahnya kepada orang lain 

yang memerlukan kamar untuk menginap. Pada umumnya kamar yang disewakan 

dihuni oleh beberapa orang secara bersama-sama (Ni Wayan Suwithi, 2008 ). 

Kemudian peradaban semakin maju maka terdapat berbagai peningkatan 

dengan menambahkan fasilitas penyediaan bak air untuk mandi yang kemudian 

disusul dengan penyediaan makanan dan minuman walaupun masih dalam tahap 

yang sangat sederhana. Pada abad ke enam masehi, mulai diperkenalkan uang 

sebagai alat penukar yang sah, maka jenis usaha penginapan ini semakin 

berkembang dan mencapai puncaknya pada masa Revolusi Industri di Inggris 

pada tahun 1750 hingga tahun 1790 (Ni Wayan Suwithi, 2008 ).  

Pada tahun 1829 dibangun Hotel dengan nama ”The Tremont House” yang 

kemudian oleh sebagian para ahli dianggap sebagai cikal bakalnya Perhotelan 

Modern. Hotel tersebutlah yang pertama kali memperkenalkan jenis-jenis kamar 

Single dan Double, yang pada setiap kamar dilengkapi kunci masing-masing, air 

minum di setiap kamar, pelayanan oleh Bellboy serta memperkenalkan masakan 

Perancis ke dunia perhotelan. Hotel inipun menjadi sangat terkenal dan menjadi 
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tempat persinggahan yang sangat ramai. Yang terpenting mulai disadari bahwa 

Industri hotel adalah industri penjualan jasa (Ni Wayan Suwithi, 2008 ).   

Di Indonesia sendiri di zaman penjajahan Belanda dan pada masa sebelum 

kemerdekaan di tahun 1945 telah banyak didirikan hotel besar berskala 

internasional, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Bandung, 

Surabaya, Medan, Semarang, Yogyakarta, dan lain-lainnya. Tercatat Hotel Des 

Indes di Jakarta dan Hotel Savoy Homann di Bandung, Hotel Bali Beach di Bali 

sering digunakan untuk menerima tamu-tamu kenegaraan. Perkembangan hotel-

hotel bersejarah di Indonesia dapat di catat setelah Indonesia Merdeka tahun 1945, 

Presiden pertama Indonesia Ir. Sukarno yang lebih akrab dipanggil bung Karno 

mulai membangun beberapa Hotel atas kepemilikan Pemerintah yang belakangan 

menjadi Hotel dibawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hotel tersebut 

antara lain: Hotel Indonesia di Jakarta, Bali Beach di Bali, dan Samudra Beach 

Hotel, di Yogyakarta (Ni Wayan Suwithi, 2008 ). 

Saat ini di Indonesia memiliki kecenderungan terutama di kota-kota besar 

seperti Jakarta, pada saat banjir sebagian masyarakat pindah ke Hotel. Pada saat 

libur seperti liburan lebaran, natal, dan tahun baru, sebagian anggota masyarakat 

memilih tinggal di Hotel. Dewasa ini telah banyak bermunculan berbagai tipe 

hotel dari yang berbintang lima, diamond, apertemen sampai hotel melati atau 

losmen, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Ni Wayan Suwithi, 2008 ). 

The Park Lane Jakarta Hotel adalah hotel berbintang lima yang merupakan 

cabang dari The Park Lane Hong Kong yang berbasis di Hong Kong. The Park 
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Lane hotel Jakarta teletak di lingkungan Kuningan Business District tepatnya di 

Jalan Casablanca Kavling 18, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. The Park 

lane Hotel Jakarta dilengkapi dengan fasilitas seperti tiga outlet food and beverage 

yang terdiri dari dua restoran, dan satu casual club, hotel ini terdiri dari 280 kamar 

yang nyaman. Para tamu disambut di lobby dengan keamanan hotel 24 jam 

menggunakan CCTV, fasilitas penukaran uang, salon rambut, Wifi di semua 

kamar dan di tempat umum serta layanan Limusin. Fasilitas lainnya termasuk 

tempat makan, fasilitas pertemuan, tempat parkir yang aman, penyewaan mobil, 

pusat bisnis, layanan kamar dan layanan laundry. Lokasi hotel The Park Lane 

sangat strategis karena berdekatan dengan Park Lane Shopping Mall, Bioskop 

Windsor, Mal Ambassador dan Sogo Department Store (Tim Management: The 

Park Lane Hotel Jakarta).  

The Park Lane Hotel Jakarta selalu berusaha untuk memberikan layanan 

terbaik bagi para konsumen dan memiliki para staff  yang ramah sehingga 

membuat konsumen merasa nyaman. The Park Lane Hotel Jakarta menerima 

Green Hotel Award 2015 dari Kementerian Pariwisata Indonesia sebagai top 10 

Best Green Hotel yang bersaing dengan banyak hotel & resort lainnya di 

Indonesia. Dievaluasi dan dinilai oleh 7 juri profesional yang ditunjuk oleh 

Kementerian Pariwisata, sebagai Hotel Eco, The Park Lane Jakarta telah 

melakukan program Eco yang luar biasa untuk melestarikan lingkungan yang 

mencakup manajemen energi, air, limbah dan keselamatan. Mengoptimalkan 

konsumsi air dan energi, meminimalkan hasil limbah dan memenuhi keamanan 

tamu (Tim Management: The Park Lane Hotel Jakarta).  
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Menurut Darrel Cartwright selaku General Manager dari The Park Lane 

Hotel Jakarta, dalam mengatasi tuntutan persaingan bisnis yang semakin sengit, 

perusahaan memerlukan dukungan dari Sumber Daya Manusia yang berkualitas, 

produktif, cerdas, dan pekerja keras. Sumber daya manusia menjadi inti sebagai 

penggerak utama dari segala kegiatan yang berlangsung di dalam suatu organisasi. 

Manusia merupakan unsur terpenting dalam setiap dan semua organisasi, 

keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasaran serta kemampuan 

menghadapi tantangan, baik yang sifatnya eksternal maupun internal, sangat 

ditentukan oleh kemampuan mengelolah sumber daya manusia secara tepat.  

  

Sumber : JobStreet.com, (2014). 

Gambar 1.3 Faktor-Faktor Ketidakpuasan Karyawan 

Namun dari data mengenai kepuasan karyawan terhadap pekerjaan mereka 

yang peneliti dapatkan dari JobStreet.com (2014), terdapat 73% karyawan merasa 

tidak puas dengan pekerjaan mereka yang disebabkan oleh tidak ada jenjang karir 

Analisis Pengaruh Job..., Ferra Tjahyadi, FB UMN, 2018



8 
 

yang jelas bagi mereka, mereka mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan 

latar belakang pendidikan, tidak memiliki work-life balance, dan memiliki atasan 

yang berkarakter militer, peternalis, dan acuh. Hal tersebut tanpa disadari dapat 

menyebabkan penurunan produktifitas kinerja karyawan. Melalui riset yang 

dilakukan oleh American Psychological Association menunjukkan bahwa dengan 

karyawan merasakan ketidakpuasan dengan pekerjaan mereka, maka karyawan 

tidak dapat bekerja dengan produktif dan sebaliknya jika karyawan merasa puas 

dengan pekerjaan mereka, maka karyawan akan bekerja lebih produktif.  

 

Sumber : www.inc.com/magazine  

Gambar 1.4 What Makes Employees Unhappy 

Dapat dilihat dari data diatas bahwa 33% karyawan merasa stress dengan 

pekerjaan mereka (Wong, 2013). Hal tersebut dapat membuat karyawan merasa 
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tidak puas dalam bekerja, jika karyawan merasa tidak puas maka akan berdampak 

pada kinerja yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan perlu melakukan sesuatu untuk membuat karyawan merasa puas 

dengan pekerjaan mereka sehingga dapat meningkatkan rasa puas mereka agar 

kinerja karyawan juga turut meningkat sehingga hasil yang diperoleh oleh 

perusahaan sesuai dengan yang diharapkan.  

Peneliti telah melakukan in-depth interview dengan 6 orang karyawan di 

The Park Lane Hotel Jakarta dari beberapa divisi yang berbeda yaitu finance, 

human resources, front office, engginering, F&B department, dan housekeeping. 

Berikut data responden yang terlibat dalam pelaksanaan in-depth interview, yaitu 

yang Pertama, Bapak berinisial AA. Beliau sudah bekerja selama sepuluh tahun di 

dalam perusahaan. Kedua, Bapak berinisial BW yang sudah bekerja sekitar lima 

belas tahun. Ketiga, Bapak berinisial MM bekerja sekitar sepuluh tahun. Keempat, 

Ibu berinisial LH yang telah bekerja sekitar satu tahun. Kelima, Ibu berinisial DD 

yang telah bekerja lebih dari dua tahun. Keenam, Ibu berinisial Y yang telah 

bekerja satu tahun di perusahaan.  

Pelaksanaan in-depth interview peneliti lakukan dengan menggunakan 

beberapa research questions. Berikut ini merupakan beberapa research questions 

yang peneliti gunakan untuk menemukan fenomena dalam variabel job redesign 

dalam pelaksanaan in-depth interview: RQ1. Kendala apa yang Bapak/Ibu alami 

dalam hal pekerjaan di dalam perusahaan?. RQ2. Bagaimana cara Bapak/Ibu 

mengatasi kendala yang terdapat dalam pekerjaan anda?. RQ3. Apa yang 

Bapak/Ibu harapkan mengenai pekerjaan anda agar menjadi lebih baik untuk 
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kedepannya?. RQ4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kesesuaian antara 

pekerjaan dengan individu yang berada di posisi tertentu?. RQ5. Mengapa desain 

pekerjaan sangat penting bagi pekerja?. RQ6. Apa yang akan terjadi dan yang 

harus dilakukan jika desain pekerjaan yang dibuat belum sesuai dengan individu 

yang mengisi posisi tertentu?. Kemudian research questions untuk mendapatkan 

fenomena variabel job satisfaction yaitu RQ7. Apakah Bapak/Ibu merasa hasil 

pekerjaan yang dikerjakan sudah cukup memuaskan?. RQ8. Hal-hal apa saja yang 

membuat Bapak/Ibu merasa puas dalam bekerja?. Kemudian peneliti juga 

menanyakan kepada responden mengenai performance responden pada saat 

bekerja, RQ9. Hal apa saja yang mempengaruhi kinerja Bapak/Ibu dalam 

perusahaan?. RQ10. Apakah kinerja anda akan terpengaruh terhadap bagaimana 

pekerjaan anda? Mengapa?.  

Dari hasil pelaksanaan in-depth interview dengan beberapa research 

questions di atas, peneliti menemukan adanya 2 dari 6 karyawan yang merasakan 

adanya ketidak sesuaian antara jabatan dengan kompetensi yang dimiliki oleh 

karyawan sehingga hal tersebut membuat menurunnya job satisfaction pada 

karyawan menurun dan berpengaruh terhadap produktifitas karyawan. Telah 

terjadi job rotation di tahun 2017 pada karyawan finance department yang 

dipindah tugaskan ke human resources department, yang dimana hal tersebut 

menyebabkan karyawan merasa tidak nyaman karena adanya perbedaan job desc 

dan kompetensi yang diperlukan. Di tahun 2012 juga terjadi perpindahan pada 

karyawan f&b department ke housekeeping department, hal ini membuat kinerja 

karyawan tersebut menurun karena dalam satu harinya setiap karyawan 
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housekeeping memiliki target untuk membersihkan 9 kamar sedangkan karyawan 

yang mengalami rotation ini hanya dapat mengerjakan 5-6 kamar dikarenakan 

perbedaan kompetensi dari pekerjaan sebagai f&b department dengan 

housekeeping department.  

Selain itu terdapat 3 dari 6 orang karyawan yang mengerjakan 2 job desc 

yang berbeda sekaligus, hal ini menyebabkan karyawan merasa stress dikarenakan 

menumpukknya pekerjaan mereka dan mereka harus menangani pekerjaan yang 

bukan merupakan job desc-nya sehingga membuat karyawan tersebut merasa 

kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Seorang karyawan yang bekerja 

sebagai senior officer purchasing melakukan 2 job desc berbeda, dimana beliau 

juga mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh assisten manager 

purchasing. Begitu juga yang terjadi dengan karyawan accountant yang 

mengerjakan job desc dari cost control officer. Hal tersebut membuat karyawan 

merasa tidak puas karena hasil pekerjaan tidak sebanding dengan gaji yang beliau 

dapatkan. 

Terdapat karyawan di front office department merasakan kejenuhan dalam 

bekerja sehingga mereka bekerja tanpa adanya motivasi untuk menjadi lebih baik 

lagi. Oleh sebab itu diperlukan strategi pengembangan bagi karyawan agar 

karyawan tidak merasa jenuh pada saat bekerja, salah satu strategi pengembangan 

tersebut adalah dengan melakukan job redesign  (Siengthai & Patarakhuan, 2016). 

job redesign merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk 

mengembangkan dan menambah produktifitas karyawan dalam lingkungan 

pesaingan bisnis yang menjadi semakin ketat. Salah satu yang harus diperhatikan 
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ketika perusahaan atau organisasi melakukan desain ulang pekerjaan yaitu, Job 

Characteristics (JC) atau karakteristik pekerjaan yang dirancang dengan baik agar 

dapat meningkatkan motivasi karyawan (Hackman dan Oldham, 1976 dalam 

Achieng, Ochieng , & Owuor, 2014). JC merupakan bagian dari proses rancangan 

pekerjaan. Model karakteristik pekerjaan ini berupaya untuk menjelaskan situasi 

dan merancang pekerjaan efektif bagi individu dengan menggunakan pendekatan 

contigency (Kreitner & Kinicki, 2008).  

Job redesign digunakan untuk menciptakan motivasi dan kepuasan bagi 

karyawan yang bekerja. Menurut Alber (2007) dalam Achieng, Ochieng , & 

Owuor (2014) Job redesign adalah sebuah kegiatan untuk merancang dan 

mendesain ulang pekerjaan karyawan yang sudah ada menjadi sedemikian rupa 

sehingga menjadi selaras atau sesuai dengan karyawan dengan tujuan untuk 

meningkatkan pekerjaan dalam organisasi. Sedangkan menurut Turner & 

Lawrence (2005) dalam Achieng, Ochieng , & Owuor (2014) job redesign 

bertujuan untuk menyusun kembali pekerjaan atau peran kerja dan kemampuan 

pekerja sesuai dengan individu tersebut dan sejalan dengan strategi dan visi 

organisasi. Tujuan job redesign adalah untuk menghubungkan kebutuhan 

karyawan untuk melakukan berbagai pekerjaan dengan kebutuhan produktivitas 

organisasi. Tujuan dari job design adalah menyederhanakan, memperkaya, 

memperbesar, atau berganti pekerjaan untuk membuat upaya setiap karyawan 

selaras dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja lain. Job redesign dapat 

membuat sistem secara keseluruhan bekerja lebih efisien (Van de Ven & Ferry, 

1980 dalam Achieng, Ochieng , & Owuor, 2014).  
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Menurut Herjanto (2008) dalam melakukan job redesign perusahaan harus 

mempertimbangkan beberapa hal yaitu yang pertama, job enlargement atau 

perluasan pekerjaan yang meliputi pemberian tugas yang lebih besar secara 

horizontal, dimana pemberian tugas tambahan tersebut berada pada tingkat 

kecakapan dan tanggung jawab yang setara dengan pekerjaan semula. Yang 

kedua, job enrichment atau pengayaan pekerjaan yang mencakup penambahan 

tugas dengan tanggung jawab yang lebih tinggi seperti perencanaan dan 

pengendalian. Yang terakhir, job rotation atau perputaran pekerjaan yang dimana 

karyawan mendapatkan pertukaran pekerjaan guna untuk menghindari seseorang 

bekerja secara monoton mengerjakan tugas yang sama setiap hari. Perputaran 

pekerjaan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk 

mendapatkan banyak pengalaman dan memungkinkan bagi karyawan untuk 

menggantikan pekerja lain apabila tidak dapat hadir.   

Dalam sebuah organisasi, salah satu isu yang sering ditemukan yaitu pada 

saat bekerja karyawan merasa jenuh dengan pekerjaan mereka dengan merasa 

tidak ada tantangan yang mereka hadapi sehingga mereka tidak memiliki motivasi 

untuk bekerja lebih baik. Dalam sebuah perusahaan, motivasi karyawan 

merupakan sebuah hal yang harus diperhatikan. Jika karyawan memiliki motivasi 

yang tinggi maka kepuasan mereka dalam bekerja juga tinggi sehingga kinerja 

mereka akan meningkat menjadi lebih baik.  Dari objek penelitian yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini, peneliti menemukan fenomena di dalam 

perusahaan. Peneliti memastikan fenomena agar fenomena yang ada dapat lebih 

kuat lagi.  
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Job satisfaction akan timbul ketika kebutuhan karyawan sudah terpenuhi 

dan berkaitan dengan kesukaan atau ketidaksukaan yang dirasakan oleh karyawan, 

job satisfaction itu sendiri merupakan sikap umum yang dimiliki oleh karyawan 

yang berkaitan erat dengan imbalan-imbalan yang karyawan yakini akan mereka 

terima setelah melakukan sebuah pengorbanan (Robbins, 2006). Job satisfaction 

dari karyawan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap 

perusahaan dikarenakan job satisfaction dapat mempengaruhi perilaku kerja 

karyawan.  

Dalam permasalaahan kepuasan kerja yang peneliti menemukan terdapat 4 

dari 6 karyawan yang merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka yang 

disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya mengenai gaji, salah seorang 

karyawan mengerjakan 2 job desc yang berbeda sekaligus berpendapat bahwa 

seharusnya mereka menerima gaji yang sesuai dengan pekerjaan yang telah 

mereka lakukan. Dimana karyawan memandang bahwa gaji merupakan sebuah 

imbalan yang mereka terima dari kontribusi yang mereka berikan kepada 

perusahaan. Ketika gaji yang mereka dapatkan sudah sesuai dengan kontribusi 

mereka maka karyawan akan merasakan bahwa perusahaan memperlakukan setiap 

karyawan dengan adil.   

Kemudian dalam fenomena variabel employee performance, dari hasil in-

depth interview peneliti menemukan dari 3 responden merasa jika pekerjaan yang 

diberikan kepada mereka melebihi desain pekerjaan mereka itu sendiri. Salah 

satunya yang terjadi yaitu salah satu karyawan department finance merasa kan 

ketidaknyamanan dalam pekerjaannya karena posisi beliau sebagai senior officer 
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purchasing tetapi sebagian besar pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh asst. 

purchasing manager dilakukan oleh seorang senior officer purchasing. Beliau 

merasa hal tersebut tidaklah adil karena pendistribusian pekerjaan tidak sesuai 

dengan desain pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang senior officer 

purchasing. Dengan adanya ketidak sesuaian pekerjaan tersebut dengan desain 

pekerjaan yang diterimanya membuat beliau kurang memberikan effort yang lebih 

baik karena merasa tidak dihargai, dan merasa tidak puas karena gaji yang 

diterima adalah sebagai senior officer purchasing sedangkan pekerjaan yang 

beliau lakukan adalah pekerjaan asst.purchasing manager.  

Selain itu juga peneliti menemukan adanya karyawan yang mengalami job 

rotation dari housekeeping department ke human resources department sebagai 

employee relation coordinator, dari hasil annual performance review dapat dilihat 

bahwa nilai yang didapat oleh karyawan tersebut berada pada rata-rata yaitu 75 

poin, berbeda dengan nilai yang didapatnya pada penlilaian sebelumnya sebesar 

85 poin. Dapat dikatakan bahwa adanya penurunan kinerja pada karyawan 

tersebut yang diakibatkan oleh perbedaan kompetensi dengan jabatan yang 

ditempatinya pada saat ini.  

Analisis Pengaruh Job..., Ferra Tjahyadi, FB UMN, 2018



16 
 

   

Sumber : Tim Management The Park Lane Hotel (2018) 

Gambar 1.5 Annual Performance Review 

Dari hasil in-depth interview yang telah peneliti lakukan, The Park Lane 

Hotel Jakarta masih perlu mendapatkan perhatian mengenai desain pekerjaan agar 

dibuat sesuai dengan karyawan, hal tersebut jika dilakukan degan baik akan 

membuat karyawan mencapai tingkat kepuasan yang tinggi, sehingga karyawan 

dapat meningkatkan kinerja mereka. Penelitian sebelumnya juga mendukung 

bahwa jika desain pekerjaan yang diberikan telah sesuai akan membuat karyawan 

bekerja dengan baik tetapi jika desain pekerjaan yang ada belum sesuai maka 

perusahaan dapat melakukan job redesign sebagai strategi untuk meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan, sehingga kinerja mereka semakin meningkat (Siengthai, 
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Patarakhuan, 2015). Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang ada di The 

Park Lane Hotel Jakarta maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Pengaruh Job Redesign dan Job Satisfaction terhadap 

Employee Performance; Telaah pada Karyawan The Park Lane Hotel 

Jakarta”.  

1.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah job redesign memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan The Park Lane Hotel Jakarta? 

2. Apakah job satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan The Park Lane Hotel Jakarta? 

3. Apakah job redesign dan job satisfaction secara bersama-sama 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan The Park Lane 

Hotel Jakarta?  

1.3. Batasan Masalah  

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu :  

1. Variable yang diteliti job redesign, job satisfaction, dan employee 

performance.  
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2. Responden penelitian ini adalah karyawan seluruh divisi The Park 

Lane Hotel Jakarta yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun dan pernah 

mengalami job redesign minimal 1 kali.  

1.4. Tujuan Penelitian  

Maksud penelitian ini adalah untuk :  

1. Mengidentifikasi pengaruh job redesign terhadap kinerja karyawan 

The Park Lane Hotel Jakarta.  

2. Mengidentifikasi Pengaruh job satisfaction  terhadap kinerja karyawan 

The Park Lane Hotel Jakarta.  

3. Menjelaskan keterkaitan pengaruh job redesign dan job satisfaction 

terhadap kinerja karyawan di The Park Lane Hotel Jakarta.  

1.5.  Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti  

Peneliti dapat bagaimana mengindentifikasi suatu masalah dan 

menganalisis serta mencari dan menentukan bagaimana cara 

penyelesaiannya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti 

mendapatkan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan yang membantu 

peneliti dalam mengkombinasikan teori yang telah dipelajari didalam 

perkuliahan dengan kenyataan dilapangan khususnya dibidang kenyataan 

dilapangan khususnya di bidang job redesign, job satisfaction, dan 

employee performance.  
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2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

informasi serta tolak ukur dalam melaksanakan pengukuran kepuasan 

kerja karyawan dan kinerja karyawan dengan melakukan job redesign di 

The Park Lane Hotel Jakarta untuk masa mendatang dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menganalisis kembali seberapa efektif pengukuran 

kinerja karyawan yang dilakukan oleh perusahaan.  

3. Bagi Akademik  

Salah satu bahan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut 

terhadap Sumber Daya Manusia khususnya dalam suatu organisasi yang 

membahas mengenai job redesign, job satisfaction, dan employee 

performance.  

4. Bagi Pembaca  

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat bermanfaat 

bagi pembaca dalam melakukan suatu kajian tentang Sumber Daya 

Manusia khususnya mengenai job redesign, job satisfaction, dan employee 

performance. 

1.6. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan penelitian terdiri dari lima bab dan 

diharapkan sistematika ini dapat menjadi pedoma bagi peneliti untuk 
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menyelesaikan penelitian ini. Berikut merupakan sistematika penulisan laporan 

penelitian:  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi penjabaran mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. Penjelasan umum mengenai job redesign, job satisfaction, 

employee performance, yang akan dibahas di penelitian ini untuk memberikan 

gambaran umum tentang fenomena yang terjadi di The Park Lane Hotel Jakarta.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai teori-teori yang berkaitan 

dengan penelitian yang berguna sebagai pendukung dalam penelitian ini. Teori-

teori tersebut merupakan hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel, dan dari buku 

yang berkaitan.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini peneliti memaparkan gambaran secara umum objek dari 

penelitian ini dan menjelaskan mengenai rancangan penelitian, metode 

pengumpulan data, teknik pengambilan sample, dan teknik analisis data.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan mengenai hasil-hasil analisis dan pembahasan hasil 

pengujian dari setiap variable penelitian yang ada sesuai dengan hasil 

Analisis Pengaruh Job..., Ferra Tjahyadi, FB UMN, 2018



21 
 

pengumpulan data yang peneliti lakukan di perusahaan. Di dalam bab ini dapat 

diketahui apakah variable memiliki pengaruh atau tidak.  

BAB V PENUTUP  

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian dan penjelasan kaitan 

dengan tujuan penelitian serta saran akademis maupun praktis.  
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