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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Penelitian 

Menurut Mangkunegara (2017) sumber daya manusia merupakan suatu 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinatan, pelaksanaan dan 

pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 

pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka 

mencapai tujua organisasi. Salah satu yang penting dalam proses tersebut 

adalah adanya sumber daya manusia yang baik karena hal tersebut merupakan 

sarana yang melaksanakan dan menjalankan kegiatan perusahaan. 

Selain itu setiap perusahaan selalu mengharapkan karyawannya 

mempunyai prestasi, karena dengan memiliki karyawan yang berprestasi akan 

memberikan sumbangan yang optimal bagi perusahaan. Selain itu, dengan 

memiliki karyawan yang berprestasi perusahaan dapat meningkatkan kinerja 

perusahaannya. Jika karyawan yang bekerja dalam perusahaan yaitu sumber 

daya manusia berjalan efektif, maka perusahaan juga tetap berjalan efektif. 

Dengan kata lain kelangsungan suatu perusahaan ditentukan oleh kinerja 

karyawannya. 

Dalam perindustrian terdapat industri barang dan jasa, jasa sering 

dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit, kata jasa itu sendiri 

mempunyai banyak arti dari mulai pelayanan personal sampai jasa sebagai 

suatu produk tertentu. Definisi jasa sendiri merupakan semua aktivitas 

ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi yang 

umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan seta memberikan nilai 

tambah misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan bagi 

konsumen.  

Menurut Sulastiyono (2011) hotel adalah suatu perusahaan jasa yang 

dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, 
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dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan 

perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang sesuai.  Saat ini setiap 

kota pasti memiliki beberapa hotel yang menyediakan fasilitas berbeda-beda.  

Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah yang memiliki 

berbagai tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi, serta sudah dilengkapi 

dengan berbagai hotel untuk menginap dari hotel bintang satu sampai bintang 

lima. Salah satunya adalah Hotel Pandanaran yang terletak di tengah kota 

yaitu di Jalan Pandanaran No.58 Semarang yang merupakan salah satu hotel 

bintang tiga di kota Semarang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan jabatan admin 

HR Coordinator di Hotel Pandanaran Kota Semarang, menurut pengakuan 

beliau bahwa karyawan tidak mengerjakan pekerjaan sesuai job desc yang 

telah ditentukan pada masing-masing karyawan, namun mereka terkadang 

justru mengerjakan pekerjaan diluar job desc mereka sendiri. Hal tersebut 

membuat pekerjaan inti mereka sendiri tidak terselesaikan dengan baik. 

Persoalan yang sering muncul contohnya adalah ketika tamu yang sudah 

checkout dan mengalamai komplain yang seharusnya dicatat oleh karyawan 

valet yang bertugas untuk mencatat keluhan tamu pada logbook, namun 

biasanya seringkali tidak dicatat sehingga komplain tersebut tidak sampai 

pada admin admin HR Coordinator. Terkadang juga security mengalami 

jobless karena sering tidak mengerjakan tugas dengan semestinya dan hanya 

menganggur.  

Hal tersebut menjadi tugas bagi HR Coordinator yang membawahi admin 

HR Coordinator, valet dan security untuk meninjau lebih jauh lagi bagaimana 

beban kerja yang diterima oleh karyawan dan bagaimana job desc masing-

masing divisi apakah sudah efektif atau justru yang mereka kerjakan tidak 

sesuai job desc yang ada. 

Dari sudut pandang ergonomi, antara tuntutan tugas dan dengan kapasitas 

kerja harus selalu dalam garis keseimbangan sehingga dicapai performansi 
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kerja yang tinggi. Dalam kata lain, tuntutan tugas pekerjaan tidak boleh terlalu 

rendah dan juga tidak boleh terlalu berlebihan karena keduanyaakan 

menyebabkan stress. 

Menurut Iridiastadi (2014) salah satu metode perhitungan beban kerja 

yang mengevaluasi beban kerja bersifat subyektif, dimana karyawan diminta 

untuk memberikan pendapatnya atas pekerjaan yaitu metode NASA-TLX. 

Metode ini sangat tepat digunakan dalam penelitian karena metode ini efektif 

dengan memuat enam indikator yang mampu mengukur tingkat beban kerja 

yang dialami karyawan, antara lain indikator tersebut adalah kebutuhan 

mental, kebutuhan fisik, kebutuhan waktu, performansi, usaha dan tingkat 

frustasi. 

Berdasarkan adaanya beban kerja yang tidak stabil dalam divisi 

operasional untuk mengembangkan inovasi pada Hotel Pandanaran kota 

Semarang, maka peneliti mengambil judul “ANALISIS BEBAN KERJA 

KARYAWAN DIVISI OPERASIONAL PADA HOTEL PANDANARAN 

KOTA SEMARANG”. 

1.2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditemukan rumusan 

masalah yaitu bagaimana beban kerja terhadap kinerja karyawan yaitu 

mengenai beban kerja karyawan pada divisi operasional di Hotel Pandanaran 

kota Semarang. 

1.3.Tujuan dan Manfaat 

Mengacu pada judul penelitian dan latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah. Dari rumusan masalah tersebut dapat 

dijabarkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui beban kerja karyaawan 

divisi operasional pada Hotel Pandanaran kota Semarang. 

Dari hasil penelitian yang berjudul “Analisis beban kerja karyawan divisi 

operasional pada Hotel Pandanaran kota Semarang” diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya : 



4 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegojapranata 

1. Manfaat bagi Praktisi : 

a. Memberikan gambaran bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh 

mana beban kerja kinerja karyawan divisi operasional di Hotel 

Pandanaran kota Semarang. 

b. Dijadikan referensi dan masukan kepada perusahaan agar dapat 

mengetahui faktor apa saja yang meningkatkan kinerja karyawan di 

Hotel Pandanaran kota Semarang. 

c. Sebagai sumber acuan atau pertimbangan untuk membuat kebijakan 

beban kerja yang lebih baik pada periode berikutnya. 

2. Manfaat bagi Akademisi : 

a. Memberikan manfaat sebagai referensi untuk penelitian dimasa 

mendatang. 

b. Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan kajian ilmu yang 

berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia terutama 

mengenai beban kerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


