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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial di mana manusia tidak 

dapat hidup sendiri dan saling bergantung satu sama lain. Manusia harus saling 

bekerja sama untuk mencapai kebutuhannya masing-masing. Hal tersebut berlaku 

pula bagi perusahaan atau organisasi di mana sumber daya manusia memegang 

peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan, maka 

dari itu harus dikelola dengan baik agar kinerjanya pun dapat meningkat. 

 Perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau menjaga dan 

mempertahankan eksistensi perusaahan dimulai dari sumber daya manusia yang 

dimiliki perusahaan itu sendiri. Hal ini dkarenakan sumber daya manusia berperan 

sebagai penggerak utama dalam kegiatan operasional di perusahaan. Salah satu 

faktor yang dapat membuat hal tersebut dapat tercapai adalah  hubungan antar 

karyawan maupun karyawan dengan pimpinan harus terjaga dengan baik, agar 

nantinya situasi lingkungan kerja berlangsung harmonis dan mencapai tujuan 

organisasi. 

 Menurut Reece dkk (2017) human relation memiliki arti mencakup semua 

jenis interaksi karyawan di dalam sebuah lingkungan perusahaan sangatlah 

penting sehingga dapat menciptakan kepuasan kerja yang tinggi. Menurut Dalton 

dkk (2010) Human Relations mengacu pada interaksi yang dilakukan antara dua 

orang atau lebih dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya.
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  Lingkungan tempat karyawan itu bekerja menjadi faktor lain dalam 

menentukan kinerja karyawan pada perusahaan. Hal ini dkarenakan lingkungan 

kerja dapat mempengaruhi karyawan secara langsung. Lingkungan kerja yang 

sudah mendukung membuat karyawan merasa nyaman dan betah bekerja sehingga 

karyawan tersebut pun akan lebih produktif dan kinerjanya meningkat. Menurut 

Nurul dalam Prabowo (2008) berpendapat bahwa menjalankan tugas dan fungsi 

antar karyawan dalam lingkungan perusahaan tidak lepas dari interaksi antar 

karyawan yang satu dengan karyawan lainnya, hal tersebut dilakukan agar 

terciptanya kelancaran dan keharmonisan kerja. Tentunya dengan sarana 

hubungan yang nyaman membuat karyawan menjadi betah dan senang dalam 

melaksanakan tugasnya. Ginanjar (2013) berpendapat bahwa kondisi lingkungan 

kerja yang tidak mendukung dapat membuat karyawan menjadi mudah stress, 

datang terlambat, tidak semangat untuk bekerja, lambat dalam mengerjakan 

sesuatu begitu pula sebaliknya apabila lingkungan kerjanya mendukung maka 

karyawan pun akan semangat dalam mengerjakan sesuatu sehingga dapat 

produktif, fokus pada pekerjaannya dan loyal sehingga kinerja pun akan semakin 

meningkat 

 Kinerja karyawan menurut Tiffin dan McCormack dalam Rukmana (2010) 

dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu : 

Pertama, faktor individu yaitu faktor yang mempengaruhi dari dalam diri sendiri 

seperti sikap, motivasi, usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar 

belakang, budaya dan lainnya. 
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Kedua, faktor situasional yaitu faktor yang meliputi faktor fisik seperti lingkungan 

fisik dan metode kerja, faktor sosial dan organisasi yang meliputi kebijaksanaan 

organisasi, jenis latihan dan pengawasan, system upah dan lingkungan sosial. 

Untuk meningkatkan kinerja, sangatlah berhubungan erat dengan sikap karyawan 

terhadap pekerjaan, situasi kerja, hubungan kerja sama antar karyawan maupun 

dengan pimpinan. 

 Penelitian ini dilakukan pada karyawan perusahaan Onyx Hotel. Onyx 

Hotel merupakan institusi atau perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang 

jasa perhotelan yang berada di Ketapang, Kalimantan Barat. Onyx Hotel berdiri 

sejak 2014 dan merupakan hotel berbintang tiga yang mempunyai 30 orang 

karyawan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. 

 Penelitian ini didasarkan oleh observasi yang telah dilakukan. Hasil 

observasi tersebut, yaitu karyawan Onyx Hotel yang berasal dari berbagai daerah 

dengan budaya yang berbeda-beda mengakibatkan sulitnya para karyawan dan 

pimpinan dalam menjalin relasi. Adanya perbedaan budaya yang dimiliki oleh 

karyawan-karyawan Onyx Hotel menyebabkan perbedaan cara berkomunikasi 

pula sehingga tidak jarang mengakibatkan mis-komunikasi antar karyawan yang 

membuat mereka berselisih paham. Contohnya seperti karyawan dari budaya 

Ketapang yang dikenal kasar dan cepat dalam berbicara serta perbedaan 

pengucapan (contohnya aok berarti iya) sedangkan karyawan dari luar Ketapang 

seperti dari Jawa yang tidak terbiasa dan tersinggung sehingga akan menimbulkan 

kesalahpahaman. Timbulnya kesalahpahaman tersebut akan menciptakan dinding 

yang kemudian akan berdampak pada renggangnya relasi antar karyawan maupun 
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antara karyawan dengan pimpinan, sehingga rasa canggung dan tidak suka pun 

akan meliputi perasaan karyawan. Hal tersebut berdampak pada terhambatnya 

kemajuan dan perkembangan kinerja yang dimiliki karyawan seperti menjadi 

malas bekerja, hubungan antar karyawan yang tidak harmonis, suasana kerja yang 

canggung dan menjadikan target kerja yang tidak tercapai. 

  Pada umumnya sifat manusia berbeda-beda maka komunikasi menjadi hal 

utama yang diperhatikan, jika komunikasi dalam perusahaan berjalan baik maka 

kemungkinan besar kinerja karyawan pun akan meningkat yang dimana 

perusahaan pun sekaligus mendapatkan keuntungan dari hal tersebut begitu juga 

sebaliknya jika komunikasi dalam perusahaan tidak berjalan dengan baik dan 

bermasalah maka kemungkinan besar kinerja karyawan akan menurun karena 

karyawan akan bekerja dalam tekanan dan dapat menimbulkan stress. Hal ini 

diperkuat oleh pendapat Reece dkk (2017) yang menyatakan komunikasi menjadi 

salah satu aspek penting dalam human relation. Peneliti mengetahui kinerja tidak 

hanya dilihat dari keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan 

tetapi hubungan yang baik antara karyawan maupun karyawan dengan pimpinan 

dapat berpengaruh pada tingkat kinerja karyawan. 

 Kinerja karyawan juga ditentukan oleh faktor lingkungan kerja. 

Lingkungan kerja pada Onyx Hotel dinilai kurang mendukung seperti penerangan 

yang minim, pendingin ruangan yang kurang sejuk, serta kurangnya fasiltitas alat 

elektronik seperti komputer atau tablet untuk memperlancar dan memudahkan 

kerja. 
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 Berdasarkan pernyataan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul 

“ANALISIS PENGARUH HUMAN RELATIONS DAN LINGKUNGAN 

KERJA FISIK TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI ONYX HOTEL 

KETAPANG”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka munculah 

beberapa rumusan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi responden tentang human relations, lingkungan kerja 

fisik, dan kinerja ? 

2. Apakah human relations berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan ? 

3. Apakah lingkungan kerja fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan ? 

4. Apakah human relations dan lingkungan kerja fisik secara bersama- sama 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan di atas, yaitu sebagai berikut : 
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1. Untuk mendapatkan jawaban dari persepsi karyawan tentang human 

relations, lingkungan kerja fisik, dan kinerja. 

2. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh human relations yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh lingkungan kerja fisik yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh dan mendapatkan bukti empiris bahwa 

human relations dan lingkungan kerja fisik secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

 Terdapat beberapa manfaat penelitian dalam penelitian ini, di antaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

 Dari penelitian diharapkan dapat membantu dalam memberikan informasi 

pada perusahaan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan 

human relations dan lingkungan kerja fisik agar menjadi bahan 

pertimbangan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan. 
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2. Bagi Peneliti 

 Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri diharapkan dapat 

menambah wawasan, dan memberikan kondisi nyata dimana human 

relations dan lingkungan kerja fisik menjadi faktor yang penting dalam 

meningkatkan kinerja karyawan agar dapat lebih produktif dalam bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


