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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu elemen terpenting

yang  terus perusahan terus berjalan. Meskipun ini tidak berhubungan langsung

dengan keuangan atau pendapatan perusahaan, namun secara tidak langsung dapat

berimbas pada kinerja perusahaan. Hal ini karena pada dasarnya sumber daya

manusialah yang bergerak mengelola perusahaan.potensi Sumber Daya Manusia

pada hakekatnya merupakan salah satu modal dan memegang suatu peran yangg

paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan

perlu mengelola Sumber Daya Manusia sebaik mungkin. Karena  kunci sukses

suatu perusahaan bukan hanya pada keunggulan teknologi dan tersedianya dana

saja. Tapi faktor manusia lah yang merupakan faktor terpenting di dalam

perusahaan.

Keunggulan kompetitif perusahaan  untuk dapat bertahan dan bersaing

dengan perusahaan lain tentu sangat bergantung pada sumber daya manusia yang

memiliki kapasitas dan mutu yang baik. Pada saat ini persaingan di bidang usaha

khususnya rumah makan dan restoran di kota Bandung semakin meningkat,

terbukti dari data yang ada dari tahun 2012 – 2015 terus mengalami peningkatan

di setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah rumah makan dan restoran di Bandung  dari tahun 2012 – 2015

Tahun Jumlah rumah makan dan restoran

2012 458

2013 561

2014 572

2015 591

Sumber: http//repository.upi.edu/1996/4/S_MIK_0801200_chapter%201.pdf
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Dari tabel di 1.1 terlihat bahwa ada penigkatan jumlah  rumah makan dan

restoran di kota Bandung yang tinggi dari tahun 2012 hingga tahun 2015 yang

menjadikan persaingan di bidang usaha kuliner di kota Bandung semakin tinggi.

Hal ini tentu menjadi perhatian  khusus dari salah satu perusahaan  yang begerak

dalam bidang kuliner di Bandung yaitu rumah makan manjabal 2 cijagra. Rumah

makan manjabal 2 cijagra ini telah berdiri dari tahun 2004 hingga sekarang dan

memiliki 30 karyawan pada saat ini. Menyadari pentingnya sumber daya manusia

untuk mencapai tujuan dan demi bersaing dengan competitor lainnya, maka rumah

makan manjabal 2 harus memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki dan

memberikan perhatian khusus untuk mendorong semangat kerja dari para

karyawan, serta mempertahankan karyawan tersebut itu. Setiap perusahaan

menginginkan para karyawannya memiliki kinerja yang baik dan loyal terhadap

perusahaan.

Setiap perusahaan pasti menginginkan adanya sikap loyal pada karyawan

mereka. Pengertian loyalitas karyawan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan

pengertian loyalitas secara umum. Dalam pengertian loyalitas karyawan, kesetiaan

menjadi poin utama yang dapat diberikan karyawan kepada perusahaan tempatnya

bekerja. Sudimin (2003:5), berpendapat bahwa, loyalitas adalah kesediaan

karyawan dengan seluruh kemampuan, keterampilan, pikiran, dan waktu untuk

ikut serta mencapai tujuan perusahaan dan menyimpan rahasia perusahaan serta

tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan selama orang itu

masih berstatus sebagai karyawan.

Loyalitas karyawan terhadap perusahaan sangat di perlukan oleh

perusahaan. Akan sangat sulit bagi perusahaan untuk berkembang dan mencapai

target jika tidak memiliki karyawan yang memiliki loyalitas yang tinggi bagi

perusahaan. Perusahaan harus berusaha menumbuh kembangkan loyalitas

karyawannya supaya perusahaan bisa tetap bertahan di saat sulit sekalipun.

Orang-orang seringkali menyangkut pautkan pengertian loyalitas dengan

seberapa lama dan banyaknya waktu serta tenaga yang dicurahkan oleh seorang

karyawan untuk bekerja tanpa mengharapkan imbalan apapun dari perusahaan.

Padahal kenyataannya, banyak karyawan yang bertahan di suatu perusahaan
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hanya karena gaji atau bonus yang diterimanya. Pengertian loyalitas identik

dengan kesetiaan yang semestinya dilakukan dalam berbagai kondisi tanpa syarat

dan tanpa mengharapkan adanya balasan. Loyalitas merupakan kondisi psikologis

yang mengikat karyawan dan perusahaannya, karenanya pengertian loyalitas

karyawan bukan hanya sekadar kesetiaan fisik yang tercermin dari seberapa lama

seseorang berada di dalam organisasi, namun dapat diliat dari seberapa besar

pikiran, perhatian, gagasan, serta dedikasinya tercurah sepenuhnya kepada

perusahaan tersebut.

(sumber:www.ciputra-uceo.net) 13/04/2016

Loyalitas karyawan di rumah makan manjabal 2 cijagra akan sangat

berpengaruh kepada jalannya perusahaan untuk mencapai tujuan. Akan tetapi dari

data yang di dapat di 4 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015

karyawan yang keluar dari rumah makan manjabal 2 cijagra semakin tinggi,

ditunjukan dari data berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Karyawan Keluar Dari Tahun 2012-2015 Rumah Makan Manjabal 2

Cijagra
Tahun Jumlah

Karyawan
Karyawan

Keluar
Persentase (%)

2012 24 4 16,6%

2013 26 4 15.4%

2014 24 5 20.8%

2015 28 7 25%

Sumber : Rumah Makan Manjabal 2 cijagra

Tabel 1.3
Jumlah Karyawan Keluar Dari Tahun 2012-2015 Rumah Makan Manjabal 1

Pasir Koja
Tahun Persentase (%)

2012 15,8%

2013 22,2%

2014 15%

2015 14,2%

Sumber : Rumah makan manjabal 1 pasir koja
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Selain dari jumlah karyawan di rumah makan manjabal 2 cijagra keluar

yang meningkat dari tahun 2012 sampai tahun 2015 yang terlihat di tabel 1.2,

loyalitas yang kurang juga di tunjukan dari absen karyawan yang semakin

meningkat, ditunjukan dari data berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Absensi Karyawan Dari Januari 2015 Hingga Desember 2015

Bulan Jumlah
karyawan

Jumlah hari
kerja / bulan

Karyawan
absen

Januari 28 27 6

Ferbruari 28 26 8

Maret 28 27 7

April 28 27 5

Mei 28 26 8

Juni 28 27 7

July 28 24 6

Agustus 28 27 7

September 28 27 7

Oktober 28 26 8

November 28 27 9

Desember 28 27 11

Sumber : Rumah Makan Manjabal 2 cijagra

Dari data absensi yang di tunjukan tabel di atas terlihat bahwa dari bulan

januari 2015 hingga bulan desember 2015 absen dari karyawan rumah makan

manjabal 2 cijagra terjadi naik turun tetapi dari bulan agustus sampai desember

kariyawan yang absen semakin naik.

Ada banyak alasan yang terima, ketika menanyakan tentang alasan apa

yang membuat seseorang mengambil keputusan untuk berhenti bekerja disebuah

tempat atau disebuah perusahaan, mulai dari alasan yang kelihatan sepele sampai

pada alasan yang serius dan yang beragam. Dari sekian banyak alasan tersebut,

alasan yang paling banyak muncul biasanya berkaitan dengan upah, baik gaji

maupun insentif atau premi, misalnya gaji yang tidak layak atau gaji yang sering



5

telat pembayarannya atau yang tidak juga dibayar-bayar, bahkan sampai keringat

pekerjanya telah kering.

Alasan demikian bisa selaras dengan adanya fakta bahwa sekarang ini

banyak perusahaan yang mengalami masalah – masalah yang berkaitan dengan

sistem penggajian dan juga bonus atau insentif. Menurut Stephen C Bushardt

dan Audrey R Fowler (2002), beberapa masalah yang berhubungan dengan

lemahnya sistem penggajian antara lain :

1. Biaya kompensasi pegawai yang terus meningkat sedangkan produktifitas dan

performa individu tidak dapat mengimbanginya.

2. Pegawai yang memenuhi kualifikasi, sering meninggalkan organisasi,

sehingga memerlukan penerimaan pegawai baru yang tidak diinginkan serta

biaya pelatihan mereka.

3. Pegawai sekarang kurang termotivasi untuk beperforma terbaik dan lebih

cenderung tidak bertahan lama.

Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan

sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para

pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan

produktivitas kerjanya dalam organisasi dan tujuannya agar Memberikan balas

jasa yang berbeda dikarenakan hasil kerja yang berbeda, mendorong semangat

kerja karyawan dan memberikan kepuasan meningkatkan produktivitas, dan

mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap berada dalam perusahaan

(Gorda, 2004:141).

Insentif dapat dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai kepada

pegawai yang prestasinya melebihi standar yang telah ditetapkan.Insentif

merupakan suatu faktor pendorong bagi pegawai untuk bekerja lebih baik agar

kinerja pegawai dapat meningkat dan juga untuk mempertahankan tenaga kerja

yang terampil dan cakap agar loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan.

Faktor insentif juga bisa saja berpengaruh terhadap loyalitas dari

karyawan, itu karena dengan pemberian insentif oleh perusahaan bagi karyawan

maka karyawan itu akan merasa lebih di hargai atas kinerjanya apabila kerjanya

sudah baik dan karyawan itu akan merasa nyaman dan betah bekerja di
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perusahaan. Sedangkan apabila perusahaan tidak memberikan insentif kepada

karyawan yang sudah bekerja dengan baik maka karyawan itu akan merasa tidak

di hargai atas kinerjanya dan karyawan itu bisa saja memilih opsi lain yaitu keluar

dari perusahaan tersebut dan memilih perusahaan yang bisa lebih menghargai atas

kierjanya yang baik.

Lingkungan kerja adalah kehidupan sosial, psikologi, dan fisik dalam

perusahaan yang berpengaruh terhadap pekerja dalam melaksanakan tugasnya.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai keadaan lingkungan sekitarnya,

antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini,

manusia akan selalu berusaha untuk beradaptasi dengan berbagai keadaan

lingkungan sekitarnya. Demikian pula halnya ketika melakukan pekerjaan,

karyawan sebagai manusia tidak dapat dipisahkan dari berbagai keadaan disekitar

tempat mereka bekerja, yaitu lingkungan kerja. Selama melakukan pekerjaan,

setiap pegawai akan berinteraksi dengan berbagai kondisi yang terdapat dalam

lingkungan kerja.

Menurut Wahyudi (2006), lingkungan kerja merupakan salah satu faktor

yang mempengaruhi kinerja seorang pegawai. Seorang pegawai yang bekerja di

lingkungan kerja yang mendukung dia untuk bekerja secara optimal akan

menghasilkan kinerja yang baik, sebaliknya jika seorang pegawai bekerja dalam

lingkungan kerja yang tidak memadai dan tidak mendukung untuk bekerja secara

optimal akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi malas, cepat lelah

sehingga kinerja pegawai tersebut akan rendah.

Kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat

melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman.Kesesuaian

lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang lama lebih jauh

lagi lingkungan-lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja

dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan

sistem kerja yang efisien (Sedarmayanti, 2001:12).

Faktor lingkungan kerja yang nyaman diduga juga sebagai salah satu

pertimbangan yang penting bagi karyawan dalam bekerja dan bertahan lama di

perusahaan tersebut.Saat bekerja karyawan mendapatkan pengaruh dari
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lingkungan sekitarnya. Jika lingkungan kerja tidak mendukung atau tidak nyaman

bagi karyawan, maka karyawan tentu akan mencari alternatif bekerja di tempat

yang lain yang mungkin bisa lebih nyaman baginya. Suasana di tempat bekerja

seperti hubungan dengan sesama karyawan, atasa maupun bawahan yang baik

akan menjadikan karyawan lebih semangat bekerja dan betah bekerja di

perusahaan. Selain itu faktor fisik seperti peralatan kerja, gedung, atau ruangan

kerja juga berpengaruh bagi karyawan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian tentang, “Pengaruh Pemberian Insentif dan Lingkungan

Kerja Terhadap Loyalitas Karyawan Rumah Makan Manjabal 2 Cijagra

Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka pokok masalah

yang dihadapi dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut ini.

1. Bagaimanakah pengaruh pemberian insentif terhadap loyalitas karyawan

rumah makan manjabal 2?

2. Bagaimanakah pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan rumah

makan manjabal 2?

3. Bagaimanakah pengaruh pemberian insentif dan lingkungan kerja terhadap

loyalitas karyawan rumah makan manjabal 2?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif  terhadap loyalitas karyawan

rumah makan manjabal 2.

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan

rumah makan manjabal 2.

3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif dan lingkungan kerja terhadap

loyalitas karyawan rumah makan manjabal 2.
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1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis

tentang pengaruh pemberian insentif dan lingkungan kerja terhadap loyalitas

karyawan Rumah Makan Manjabal 2 Bandung, diharapkan dapat menambah

pengalaman yang berharga guna mempersiapkan diri untuk memasuki usaha,

dan sebagai salah satu syarat akademik untuk memenuhi tugas akhir pada

program studi manajemen S1 Universitas Widyatama.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran dan masukan positif yang bermanfaat mengenai pemberian insentif

dan lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan di Rumah Makan Manjabal

2 cijagra Bandung dan juga dapat memberikan saran terhadap kelemahan yang

mungkin ada untuk melasanakan perbaikan dengan menentukan langkah-

langkah yang ditentukan oleh Rumah Makan Manjabal 2 Bandung pada masa

yang akan mendatang.

3. Bagi Pihak Lainnya

Sebagai bahan acuan dan referensi bagi pihak lain yang ingin

memperdalam dan meneliti pengaruh pemberian insentif dan lingkungan kerja

terhadap loyalitas karyawan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek di rumah makan Manjabal

2 yang berlokasi di Jl. Cijagra No.66 Bandung, Jawa Barat. Waktu penilitiannya

di lakukan mulai pada bulan Februari 2016 sampai selesai.


