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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Telaah Hasil Sebelumnya 

 Tinjauan hasil penelitian sebelumnya yang dimaksud adalah kajian 

terhadap hasil-hasil karya tulis yang relevan dengan penelitian ini. Dalam 

penelitian ini, akan diuraikan secara singkat hasil penelitian sebelumnya, 

diantaranya sebagai berikut. Penelitian pertama dilakukan oleh  Putra dan 

Supartha (2013)  yang berjudul “Pengaruh Komunikasi, Kompensasi Finansial 

dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan“. Penelitian ini bertujuan 

mengetahui pengaruh komunikasi, kompensasi finansial, dan kompetensi terhadap 

kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di Hotel Agung Cottages Kuta, Badung 

dengan jumlah responden sebanyak 60 orang. Pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara, observasi, dan kuesioner dan hasilnya di uji dengan uji F dan 

uji t serta standardized coefficient beta dimana diolah dengan menggunakan 

program software statistical package of social science (SPSS) for windows. Hasil 

analisis variabel komunikasi, kompensasi finansial, dan kompetensi secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan kontribusi 

75,8 persen. Secara parsial variabel juga berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap kinerja karyawan. Variabel kompensasi finansial merupakan variabel 

yang memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan dan diharapkan 
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Hotel Agung Cottages lebih memperhatikan komunikasi, kompensasi finansial, 

dan kompetensi agar dapat meningkatkan kinerja karyawannya. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya 

adalah dalam penelitian ini sama-sama meneliti mengenai pengaruh komunikasi 

terhadap kinerja karyawan. Pengumpulan data menggunakan observasi dan 

kuisioner dan analisis data menggunakan uji F dan uji t dan spss. 

  Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya 

adalah tempat melakukan penelitian berbeda penelitian yang dilakukan di Inna 

Grand Bali Beach sanur, sedangkan penelitian sebelumnya di Hotel Agung 

Cottages Kuta. Selain itu penelitian sebelumnya juga meneliti tentang pengaruh 

kompensasi dan kompetensi. 

 Manfaat yang diperoleh oleh peneliti adalah mengetahui instrument dan 

teknik analisis yang digunakan untuk mencari pengaruh dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. 

  Penelitian Kedua di lakukan oleh Siswandi (2013)  yang berjudul 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Internal, dan Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan“Tujuan Penelitian untuk menganalisis gaya 

kepemimpinan, komunikasi internal dan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan, Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan perusahaan Pand’s 

Collection Semarang yang berjumlah 219 orang. Sebanyak 69 sampel diperoleh 

dengan teknik purposive sampling. Pengambilan data dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner penelitian dan melakukan wawancara kepada responden 

di lokasi penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Gaya Kepemimpinan (X1) 
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mempunyai hubungan/korelasi yang signifikan dengan Kinerja Karyawan (Y) 

karena pvalue (Sig.) = 0,000 (< 0,05) dengan koefisien korelasi sebesar 0,656 atau 

tergolong sangat kuat; 2) Komunikasi Internal (X2) mempunyai hubungan/korelasi 

yang signifikan dengan Kinerja Karyawan (Y) karena pvalue (Sig.) = 0,044< 0,05) 

dengan koefisien korelasi sebesar 0,182 atau tergolong kuat; 3) Motivasi Kerja 

(X3) mempunyai hubungan/korelasi yang signifikan dengan Kinerja Karyawan 

(Y) karena pvalue (Sig.) = 0,029 (< 0,05) dengan koefisien korelasi sebesar 0,191 

atau tergolong kuat; 4) Gaya Kepemimpinan (X1), Komunikasi Internal (X2) dan 

Motivasi Kerja (X3)secara simultan memiliki hubungan signifikan dan positif 

dengan Kinerja Karyawan (Y) yang ditunjukkan oleh nilai Sig. 0,000 yang lebih 

kecil daripada 0,05 dan Fhitung (57,343) yang lebih besar dibanding Ftabel (3,13). 

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan adalah 

sama-sama meneliti mengenai pengaruh motivasi dan komunikasi terhadap 

kinerja karyawan. Data yang digunakan juga menggunakan uji linier berganda 

dengan menyebarkan kuisioner dan melakukan wawancara. 

 Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang  dilakukan 

adalah penelitian sebelumnya menelti juga mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dan penelitian sebelumnya tidak 

menggunakan observasi. 

 Manfaat yang diperoleh oleh peneliti adalah dapat membandingkan 

seberapa besar pengaruh dari masing-masing penelitian. 

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Indra (2013) yang berjudul “Pengaruh 

Komunikasi Dan Motivasi Terhadap Semangat Kerja Karyawan Guest Activities 

Departement The Patra Bali Resort & Villas-Bali”. Penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui pengaruh komunikasi dan motivasi terhadap semangat karyawan di 

The Patra Bali Resort&Villas serta untuk mengetahui variabel yang lebih dominan 

berpengaruh antara variabel komunikasi dan motivasi terhadap semangat kerja 

karyawan di guest activities department The Patra Bali Resort & Villas. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua karyawan guest activities department The Patra 

Bali Resort & Villas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, kuesioner, dan studi kepustakaan.Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi linier berganda, Uji-F, Uji-t, analisis determinasi 

yang digunakan untuk mengukur pengaruh komunikasi dan motivasi terhadap 

semangat kerja karyawan pada guest activities department The Patra Bali Resort 

& Villas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel 

komunikasi dan motivasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

variabel terikat (semangat kerja karyawan) yaitu Fhitung28,281 lebih besar dari 

FTabel.Secara parsial variabel komunikasi dan motivasi memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan. Variabel yang paling dominan berpengaruh adalah variabel 

motivasi yaitu 84,3% lebih besar dari variabel komunikasi. 

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah sama-

sama menggunakan analisis deskriptis kuantitatif dengan mencari statistik 

terhadap analisis regresi linier berganda, korelasi, determinasi dari variabel yang 

digunakan, uji f dan uji t serta sama-sama meneliti mengenai motivasi dan 

komunikasi. sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah 

variabel-variabel yang digunakan yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan 

komunikasi dan motivasi sebagai variabel bebas (variabel X) dan semangat kerja 

sebagai variabel terikat (variabel Y) sedangkan pada penelitian ini menggunakan 
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motivasi  dan komunikasi sebagai variabel bebas (variabel X) dan kinerja 

karyawan sebagai variabel terikat (variabel Y). Perbedaan  lainnya adalah lokasi 

penelitian serta waktu penelitian. 

 manfaat bagi penelitian yang akan dilakukan dalam upaya memperluas 

wawasan, memahami dan memanfaatkan metode serta teori yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan dalam upaya mengkaji Pengaruh Motivasi dan 

Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Di Inna Grand Bali Beach Hotel Resort 

And Spa. 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Tinjauan Motivasi Kerja 

  Menurut Rivai ( 2004 : 455) motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-

nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapi hal yang spesifik sesuai 

dengan tujuan individu. sikap dan nilai tersebut merupakan suatu yang invisible 

yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam 

mencapai tujuan.  

  Menurut Mathis & Jackson (2012) Motivasi merupakan hasrat yang timbul 

dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan untuk mencapai tujuan dan 

motivasi merupakan penggerak yang ada dalam diri manusia untuk mencapai 

tujuan tersebut. 

  Berdasarkan beberapa pengertian motivasi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa motivasi adalah dorongan atau rangsangan yang timbul pada diri 

seseorang untuk bekerja dengan giat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan 

tugas dan pekerjaannya. Jadi motivasi merupakan hal yang sangat penting bagi 

suatu perusahaan karena berkaitan dengan kemauan karyawan untuk bekerja. 
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1. Teori Motivasi 

 Teori motivasi mulai dikenal pada tahun 1950-an. Secara khusus, pada 

awalnya ada tiga teori motivasi antara lain, teori hierarki kebutuhan, teori dua 

faktor dan teori X dan Y 

1) Teori Hierarki Kebutuhan 

  Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow (Bangun 2012:312), 

maslow membagi kebutuhan manusia itu menjadi lima tingkatan, sehingga 

teori motivasi ini disebut sebagai “the five hierarchy need”. Adapun kelima 

tingkatan kebutuhan antara lain 

(1)  Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini sangat 

diutamakan oleh manusia. Kebutuhan fisiologis ini sering juga disebut 

kebutuhan tingkat pertama, antara lain kebutuhan makan, minum, tempat 

tinggal, seks, dan istirahat. 

(2) Kebutuhan Rasa Aman 

 Kebutuhan rasa aman merupakan kebutuhan akan keselamatan dan 

perlindungan atas kerugian fisik. Dalam sebuah perusahaan, dimisalkan 

adanya rasa aman tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaannya, misalnya 

adanya asuransi, tunjangan kesehatan dan tunjangan pensiun. 

(3) Kebutuhan sosial 

Setiap manusia ingin hidup berkelompok, kebutuhan sosial mencakup 

kasih saying, rasa memiliki, diterima dengan baik dalam kelompok dan 

persahabatan. 
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(4) Kebutuhan Harga Diri 

Kebutuhan ini adalah faktor penghormatan diri seperti harga diri dan 

prestasi. Faktor penghormatan dari luar misalnya, status, pengakuan dan 

perhatian  

(5) Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Kebutuhan ini merupakan dorongan agar menjadi seseorang yang sesuai 

dengan ambisinya yang mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi, dan 

pemenuhan kebutuhan diri. 

2) Teori Dua Faktor 

  Menurut Frederick Herzberg (Bangun 2012:318) mengembangkan suatu 

teori yang disebut teori dua faktor, yaitu bahwa hubungan individu dengan 

pekerjaannya merupakan hubungan dasar bahwa sikap seseorang terhadap 

kerja sangat menentukan kesuksesan atau kegagalan individu tersebut. 

Herzberg juga menyatakan terdapat faktor yang diinginkan seseorang terhadap 

pekerjaan mereka. Dari respon yang dikatagorikan diketahui bahwa respon 

mereka yang merasa senang berbeda dengan respon mereka yang tidak merasa 

senang. Beberapa faktor tertentu cenderung secara konsisten terkait dengan 

kepuasan kerja dan yang lain terkait dengan ketidakpuasan kerja, dimana teori 

dua faktor tersebut  meliputi: 

(1) Hygiene Factor, yaitu faktor yang dapat menyebabkan atau mencegah 

ketidakpuasan. Pada hakikatnya faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang 

bersumber dari luar diri turut menentukan prilaku seseorang dalam 

kehidupan seseorang. Faktor-faktor tersebut adalah: kebijakan perusahaan, 
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kualitas supervise (quality supervisor), kondisi pekerjaan, gaji atau upah, 

kesehatan dan keselamatan kerja. 

(2) Motivator Faktor yaitu, faktor-faktor yang betul-betul membawa pada 

pengembangan sikap positif dan merupakan pendorong pribadi, dengan 

kata lain bersifat intrinsik, faktor-faktor tersebut adalah: tanggung jawab, 

pengakuan, prestasi.  

  Dalam teori ini timbul paham bahwa dalam perencanaan pekerjaan harus 

diusahakan sedemikian rupa, agar kedua faktor ini (faktor pemeliharaan dan 

faktor motivasi) dapat dipenuhi.  

3) Theory X And Theory Y 

 Menurut Douglas McGregor (Bangun 2012:320) teori didasarkan pada 

asumsi bahwa manusia secara jelas dan tegas dapat dibedakan atas manusia 

penganut teory x (teori tradisional) dan penganut teori y (teori demokrasik). 

Theory X ( negatif) merumuskan asumsi seperti : 

(1) Rata-rata karyawan itu malas dan tidak suka bekerja 

(2) Umumnya karyawan tidak terlalu berambisi mencapai prestasi yang optimal 

dan selalu menghindarkan tanggung jawabnya dengan cara 

mengkambinghitamkan orang lain 

(3) Karyawan lebih suka dibimbing, diperintah dan diawasi dalam melaksanakan 

pekerjaan 

(4) Karyawan lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak mempedulikan 

tujuan organisasi. 

 Menurut teory x ini untuk memotivasi harus dilakukan dengan cara yang 

ketat, dipaksa dan diarahkan supaya mereka mau bekerja secara sungguh-
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sungguh. Jenis memotivasi yang diterapkan adalah cenderung pada motivasi yang 

negative yakni dengan menerapkan hukuman yang tegas. Tipe kepemimpinan 

teori X adalah otoriter sedang gaya kepemimpinannya berorientasi pada prestasi 

kerja. Sebaliknya teori Y (positif) memiliki asumsi-asumsi : 

(1) Rata-rata karyawan rajin dan menganggap sesungguhnya bekerja sama 

wajarnya dengan bermain-main dan beristirahat. 

(2) Lazimnya karyawan dapat memikul tanggung jawab tanggung jawab dan 

berambisi untuk maju dalam mencapai prestasi keras yang optimal  

(3) Karyawan selalu berusaha mencapai sasaran organisasi dan mengembangkan 

dirinya untuk mencapai sasaran itu. 

 Menurut teori Y ini untuk memotivasi karyawannya hendaknya dilakukan 

dengan cara peningkatan partisipasi karyawan, kerja sama dan keterikatan pada 

keputusan. Tegasnya dedikasi dan partisipasi akan lebih menjamin tercapainya 

saran. Mc Gregor memandang suatu organisasi efektif sebagai organisasi bila 

menggantikan pengawasan dan pengarahan dalam intergrasi dan kerja sama serta 

karyawan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 

4) Teori Motivasi Berprestasi 

  David McCleland (Bangun 2012:325) dalam teorinya menekankan dalam 

kebutuhan seseorang itu terbentuk melalui proses belajar dan diproses dalam 

interaksinya dengan lingkungan. Walaupun diantara kedua macam kebutuhan 

tersebut terdapat hubungan yang tepat, namun McCleland percaya bahwa 

lingkungan berperan sekali terhadap kekuatan setiap macam kebutuhan. 

  Pendekatan McCleland terhadap motivasi ini menekankan pentingnya tiga 

macam kebutuhan, yaitu : 
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(1) Need For Echievment( nAch), kebutuhan akan prestasi adalah daya 

penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Karena itu n.Ach ini 

akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan 

mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimiliki demi mencapai 

prestasi kerja yang optimal. 

(2) Need for power (nPow), kebutuhan akan kekuasaan yaitu daya penggerak 

yang memotivasi semangat kerja seseorang karyawan. Karena itu nPow ini 

merangsang dan memotivasi gairah kerja seseorang serta mengerahkan 

semua kemampuan demi mencapai kekuasaan atau kedudukan yang terbaik 

dalam organisasi.  

(3) Need affiliation (nAff), kebutuhan akan afiliasi yaitu daya penggerak yang 

akan memotivasi semangat kerja seseorang. Karena itu  n.Af ini yang akan 

merangsang gairah kerja seseorang karyawan, sebab setiap orang 

menginginkan: 

a. Kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain dilingkungan ia hidup 

dan bekerja (sense of belonging) 

b. Kebutuhan akan perasaan dihormati (sense of important) 

c. Kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal (sense of achievement) 

d. Kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of participation). 

 Seseorang karena kebutuhan n.af ini akan memotivasi dan 

mengembangkan dirinya serta memanfaatkan semua energinya untuk 

menyelesaikan tugas-tugasnya. Untuk memotivasi para bawahanya, manager 

hendaknya menyediakan peralatan, menciptakan suasana pekerjaan yang baik, 
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memberikan kesempatan untuk promosi, sehingga memungkinkan meningkatkan 

semangat kerjanya untuk mencapai n.Ach, n.Af, dan n.Pow yang diinginan dan ini 

merupan daya pengerak yang memotivasi karyawan untuk mengerahkan semua 

potensi yang dimilikinya 

2. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi 

  Memberikan motivasi kepada pegawai oleh pimpinannya merupakan 

proses kegiatan pemberian motivasi kerja, sehingga pegawai tersebut 

berkemampuan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. 

Tanggung jawab adalah kewajiban bawahan untuk melaksanakan tugas sebaik 

mungkin yang diberikan oleh atasan, dan inti dari tanggung jawab adalah 

kewajiban (siagian, 2001). Nampaknya pemberian motivasi oleh pemimpin 

kepada bawahan tidaklah begitu sukar, namun dalam praktiknya pemberian 

motivasi jauh lebih rumit.kerumitan ini disebabkan oleh: 

1) Kebutuhan yang tidak sama pada setiap pegawai, dan berubah sepanjang 

waktu. Disamping itu perbedaan kebutuhan pada tiap taraf sangat 

mempersulit tindakan motivasi para manajer. Sebagaian besar para manajer 

yang ambisius, dan sangat termotivasi untuk memperoleh kepuasan dan 

status, sangat sukar untuk memahami bahwa tidak semua pegawai 

mempunyai kemampuan dan semangat seperti yang ia miliki, sehingga 

manajer tersebut menerapkan teori coba-coba untuk menggerakan 

bawahannya. 

2) Feeling dan Emotions( perasaan dan emosi). Seseorang manajer tidak 

memahami sikap dan kelakuan pegawainya, sehingga tidak ada pengertian 

terhadap tabiat dari perasaan, keharusan, dan emosi 
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3) Aspek yang terdapat dalam diri pribadi pegawai itu sendiri seperti 

kepribadian, sikap, pengalaman, budaya, minat, harapan, keinginan, 

lingkungan yang turut mempengaruhi pribadi pegawai tersebut. 

4) Pemuasan kebutuhan yang tidak seimbang antara tanggung jawab dan 

wewenang. Wewenang bersumber atau datang dari atasan kepada bawahan, 

sebagai imbalannya pegawai bertanggung jawab kepada atasan, atas tugas 

yang diterima. Seseorang dengan kebutuhan akan rasa aman yang kuat 

mungkin akan menacari rasa aman saja, sehingga akan menghindar menerima 

tanggung jawab karena takut tidak berhasil dan diberhentikan dan dilain 

pihak mungkin seseorang akan menerima tanggung jawab  karena takut 

diberhentikan karena alasan prestasi kerja yang jelek (buruk) 

2.2.2.  Tinjauan Komunikasi  

  Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sumber kepada suatu 

penerima melalui saluran untuk mencapai suatu hasil atau tujuan. Komunikasi 

karyawan merupakan langkah yang menentukan bagi kesuksesan organisasi. 

Pimpinan yang baik didukung oleh bawahan dan ditentukan oleh orang–orang 

yang bekerja dibawahnya serta ditentukan oleh keahlian dalam menciptakan 

suasana kerja yang dibutuhkan oleh karyawan. Koordinasi dan mediasi untuk 

melakukan semua itu adalah komunikasi secara terminologis merujuk pada 

adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang 

lain. Jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. 

Pengertian mengenai komunikasi manusia yaitu: 
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“Human communication is the process through which individuals –

inrelationships, group, organizations and societies—respond to and 

createmessages to adapt to the environment and one another” 

(Bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu–individu 

dalam suatu hubungan, keompok, organisasi dan masyarakat yang merespon 

dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain). 

  Untuk memahami pengertian komunikasi tersebut sehingga dapat 

dilancarkan secara efektif para peminat komunikasi sering kali mengutip 

paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya, The 

Structure and Function of Communication in Society .Lasswell 

mengatakanbahwa cara yang baik untuk untuk menjelaskan komunikasi ialah 

denganmenjawab pertanyaan sebagai berikut: Who Says What In Which 

Channel ToWhom With What Effect? 

1. Hierarki Komunikasi 

  Menurut Stephen W. Littlejohn dalam bukunya ”teoris of 

HumanCommunication”4 , hierarki komunikasi dibagi atas: 

1)  Komunikasi Interpersonal Komunikasi individu yang terjadi antar 

manusia dengan media tatap muka. 

2)  Komunikasi Kelompok Proses komunikasi antar manusia dalam sebuah 

group atau kelompok kecil. 

3) Komunikasi Organisasi proses komunikasi antara manusia yang terjadi 

dalam sebuah organisasi atau kelompok kerja. 
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4)  Komunikasi Massa Proses komunikasi yang melibatkan kelompok 

manusia yang melibatkan komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok 

dan komunikasi organisasi 

2. Jenis-Jenis Komunikasi 

 Apabila dalam organisasi dikenal susunan dalam organisasi formal dan 

organisasi informal, maka dalam komunikasi juga dikenal komunikasi formal dan 

komunikasi informal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mitfah thoha, sebagai 

berikut : 

”Komunikasi organisasi formal mengikuti jalur hubungan fomal yang 

tergambar dalam susunan atau struktur organisasi. Adapun komunikasi 

organisasi informal arus informasinya sesuai dengan kepentingan dan 

kehendak masing-masing pribadi yang ada dalam organisasi tersebut”. 

 Sedangkan Soekadi Ds memberikan pengertian komunikasi formal 

daninformal sebagai berikut : 

1) Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi antara anggota 

organisasi yang secara tegas telah direncanakan dan tercantum 

didalamstuktur organisasi. 

2)  Komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi diantara atas 

dasarkehendak dan hasrat pribadi. 

 Dari kedua pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

formal ialah komunikasi yang terjadi diantara anggota organisasi secara formal 

dalam struktur organisasi. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi 

yang terjadi diantara angggota diluar struktur organisasi. Proses hubungan 

komunikasi informal tidak mengikuti jalur struktural,sehingga bisa saja terjadi 
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seseorang yang memilki struktur fomal berada dibawah berkomunikasi dengan 

seseorang ditingkat pimpinan. Struktur formal seperti yang dikemukakan diatas 

merupakan karakteristik dari komunikasi organisasi. 

3. Pemahaman Komunikasi 

Menurut Rivai (2004:427) komunikasi sebagai hubungan lisan maupun 

tulisan dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan pemahaman dalam suatu 

masalah. Terdapat empat arus komunikasi dalam suatu perusahaan: 

1) Komunikasi vertikal ke bawah yaitu suatu manajemen menyampaikan 

informasi kepada bawahannya seperti perintah, instruksi, nasihat dan 

teguran 

2) Komunikasi vertikal ke atas yaitu anggota dalam perusahaan dapat 

menyampaikan ide, menyampaikan keluhan kepada atasannya 

3) Komunikasi Horizontal komunikasi yang terjadi pada orang-orang 

dengan level sama dalam suatu perusahaan. Komunikasi ini lebih 

mengarah pada “mengandai-andai” dari orang-orang seperusahaan 

tersebut. 

4) Komunikasi Diagonal yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih yang 

berada pada perusahaan berbeda tetapi pada perusahaan sejenis seperti 

komunikasi antar direktur produksi yang sejenis. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komunikasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antara lain karena pengaruh: 
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1) Jabatan, jabatan sangat mempengaruhi kelancaran komunikasi diantara 

pihak-pihak. Bagi yang memiliki jabatan yang lebih tinggi malu jika 

berkomunikasi dengan bawahannya, begitu juga sebalikanya bawahan 

merasa canggung berkomunikasi dengan atasannya. 

2) Tempat, ruang kerja yang terpisah juga mempengaruhi komunikasi baik 

antar karyawan selevel maupun antara bawahan dengan atasannya. 

3) Alat komunikasi, dengan adanya alat komunikasi akan sangat besar 

pengaruhnya dalam kelancaran disuatu perusahaan.  

4) Kepadatan kerja, kesibukan kerja dari waktu ke waktu merupakan 

penghambat komunikasi, karena dengan volume kerja yang padat harus 

dikerjakan dengan ekstra hati-hati, sehingga akan menimbulkan 

terhambat dalam komunikasi. 

5. Proses Komunikasi  

Menurut Bangun (2012:362) Proses Komunikasi adalah penyampaian pesan 

yang disampaikan oleh pengirim ke penerima pesan, dalam penyampaian 

pesan melalui beberapa tahap antara lain: pengirim mempunyai ide, 

pengkodean ide, penyampaian pesan melalui media komunikasi, penerimaan 

pesan, penafsiran pesan dan umpan balik. Dalam proses komunikasi 

terdapat 3 arus proses komunikasi yaitu 

(1) Komunikasi Tertulis, Lisan dan Non verbal 

(2) Komunikasi Antarpribadi dan Lintas Budaya 
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(3) Komunikasi dalam Organisasi yang terdiri dari Komunikasi vertikal 

bawah-atas dan atas-bawah, komunikasi horizontal dan komunikasi 

diagonal.  

6. Fungsi Komunikasi  

Menurut Bangun (2012:361) Fungsi komunikasi dalam organisasi merupakan 

sarana untuk memadukan tugas-tugas yang terorgansasi. Ada empat fungsi 

komunikasi dalam organisasi yaitu: 

(1)  Fungsi pengawasan bila karyawan mengkomunikasikan keluhannya 

kepada atasannya berkaitan dengan pekerjaannya, maka komunikasi 

tersebut sudah menjalankan fungsi pengawasan 

(2)  Sebagai motivasi dapat memberikan penjelasan kepada para karyawan 

mengenai prestasi kerja karyawan dan bagaimana cara bekerja agar dapat 

meningkatkan prestasi kerja dapat memotivasi karyawan dan menuntut 

komunikasi yang efektif. 

(3)  Pengungkapan emosi yaitu komunikasi merupakan sarana dalam 

melepaskan rasa emosi sebagai pemenuhan kebutuhan sosial. 

(4)  Informasi fungsi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan dan 

memberikan informasi kepada individu atau kelompok.    

2.2.3.  Tinjauan Kinerja Karyawan 

  Menurut Mangkunegara (2005) menyatakan bahwa kinerja karyawan 

merupakan istilah yang berasal dari job performance atau actual performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). 
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  Menurut Mangkunegara (2005) tujuan Evaluasi kinerja untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja 

karyawan. 

  Kinerja menurut Bangun (2012:231) merupakan hasil pekerjaan yang 

dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Suatu 

pekerjaan mempunyai persyaratan tertentu untuk dapat dilakukan dalam 

mencapai tujuan, untuk menentukan kinerja karyawan baik atau tidak 

tergantung pada hasil standar pekerjaannya. 

1. Penilaian Kinerja  

1) Tujuan Penilaian Kinerja Menurut Rivai (2004:311), suatu perusahaan 

melakukan penilaian kinerja didasarkan pada dua alasan pokok, yaitu: (1) 

manajemen memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja karyawan 

pada masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan di bidang SDM 

di masa yang akan datang, dan (2) manajer memerlukan alat yang 

memungkinkan untuk membantu karyawannya memperbaiki kinerja, 

merencanakan pekerjaan, mengembangkan kemampuan dan keterampilan 

untuk perkembangan karier dan memperkuat kualitas hubungan antar 

manajer yang bersangkutan dengan karyawannya.  

2) Menurut Marwansyah (2012:236), penilaian kinerja dilakukan secara cermat 

dan konsisten agar dapat mencapai tujuan penilaian kinerja. Berikut adalah 

lima langkah dalam proses penilaian kinerja 
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a. Mengidentifikasikan tujuan spesifik penilaian kinerja, contohnya 

adalah : mempromosikan karyawan, mendiagnosis masalah-masalah 

yang dialami karyawan 

b. Menentukan tugas-tugas yang harus dijalankan dalam sebuah 

pekerjaan 

c. Memeriksa tugas-tugas yang dijalankan 

d. Menilai kinerja 

e. Membicarakan hasil penilaian dengan karyawan 

2. Manfaat Penilaian Kinerja 

  Manfaat penilaian kinerja bagi semua pihak adalah agar bagi mereka 

mengetahui manfaat yang dapat mereka harapkan ( Rivai ,2004)Pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam penilaian adalah: 

1) Manfaat untuk orang yang dinilai (karyawan ) 

   Meningkatkan motivasi, meningkatkan kepuasan hidup,adanya 

kejelasan standar hasil yang telah diterapkan mereka selama bekerja, 

pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar, 

pengembangan pengetahuan  menjadi lebih besar, membangun kekuatan 

dan mengurangi kelemahan semaksimal mungkin, adanya pandangan 

mengenai konteks pekerjaan dan  kesempatan untuk mendiskusikan cita-

cita dan bimbingan apapun dorongan atau pelatihan yang diperlukan untuk 

memenuhi cita-cita karyawan. 

2) Manfaat bagi penilai (manager, supervisor/penyelia) 
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 Kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasi kecenderungan 

kinerja karayawan untuk perbaikan  manajemen selanjutnya, memberikan 

peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik untuk pekerjaan 

manajer sendiri, maupun pekerjaan dari bawahan, sebagai media untuk 

meningkatkan interpersonal relationship atau hubungan antara pribadi 

antara karyawan dan antara manajer, dan bisa mengidentifikasi 

kesempatan untuk rotasi atau perubahan tugas karyawan. 

3) Manfaat bagi perusahaan 

 Peningkatan rasa kebersamaan dan loyalitas,meningkatkan 

pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-

masing karyawan, meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan, 

meningkatkan keharmonisan hubungan dalam pencapaian tujuan 

perusahaan, sebagai sarana penyampaian pesan bahwa karyawan itu 

dihargai oleh perusahaan,dan untuk mengenali lebih jelas pelatihan dan 

pengembangan  yang dibutuhkan. 

3. Mengukur Kinerja Karyawan 

 Untuk memudahkan penilaian kinerja karyawan, standar pekerjaan harus 

dapat diukur dan dipahami secara jelas, menurut Bangun (2012:234) suatu 

pekerjaan dapat diukur melalui jumlah, kualitas, ketepatan, kehadiran, dan 

kemampuan kerjasama. 

1) Jumlah Pekerjaan  

Jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau kelompok sebagai 

persyaratan yang menjadi standar pekerjaan 
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2) Kualitas pekerjaan 

Setiap pekerjaan mempunyai standar kualitas tertentu dalam suatu 

perusahaan, karyawan memiliki kinerja baik bila dapat menghasilkan 

pekerjaan sesuai persyaratan kualitas yang dituntut pekerjaan tersebut. 

3) Ketepatan waktu 

Setiap pekerjaan mempunyai karakteristik yang berbeda, suatu perusahaan 

dituntut untuk menghasilkan produk sesuai dengan waktu yang ditentukan 

sehingga karyawan dituntut untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan 

tepat waktu. 

4) Kehadiran 

Pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan dalam mengerjakannya 

sesuai dengan waktu yang ditentukan.Kinerja karyawan ditentukan oleh 

tingkat kehadiran karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. 

5) Kemampuan Kerja Sama 

Suatu pekerjaan terentu mungkin harus dikerjakan oleh dua orang atau 

lebih, kinerja karyawan dapat dinilai dari kemampuannya bekerja sama 

dengan rekan kerjanya. 

Jadi kinerja karyawan adalah kualitas yang dicapai oleh seseorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.Besar kecilnya kinerja seseorang ditentukan oleh 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap serta perilaku. 
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2.2.4. Tinjauan Hotel 

Hotel adalah sarana tempat tinggal umum untuk wisatawan dengan 

memberikan pelayanan jasa kamar, penyedia makanan dan minuman serta 

akomodasi dengan syarat pembayaran (Lawson, 1976). 

Hotel adalah perusahaan yang menyediakan jasa dalam bentuk 

penginapan (akomodasi) serta menyajikan hidangan dan fasilitas lainnya untuk 

umum, yang memenuhi syarat-syarat kenyamanan dan komersial. Bentuk susunan 

tata ruang, dekorasi, sanitasi, hygiene, estetika, keamanan dan ketentraman yang 

dapat memberikan ketenangan pribadi untuk para tamu (Pendit: 1999). 

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan 

menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur 

kepada orang – orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar 

dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya 

perjanjian khusus (Sulastiyono 2006). 

Menurut (Tarmoezi, 2000) Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari 

kebutuhan pelanggan dan ciri atau sifat khas yang dimiliki wisatawan 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari lokasi dimana hotel tersebut dibangun, 

sehingga dikelompokkan menjadi: 

1. City Hotel 

 Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan bagi 

masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu 

pendek). City Hotel disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya dihuni 
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oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang 

disediakan oleh hotel tersebut 

2. Residential Hotel 

  Hotel yang berlokasi di daerah pinggiran kota besar yang jauh dari 

keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel 

ini berlokasi di daerah-daerah tenang, terutama karena diperuntukkan bagi 

masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu lama. Dengan sendirinya 

hotel ini diperlengkapi dengan fasilitas tempat tinggal yang lengkap untuk 

seluruh anggota keluarga. 

3. Resort hotel.  

 Hotel yang berlokasi di daerah pengunungan (mountain hotel) atau di tepi 

pantai (beach hotel), di tepi danau atau di tepi aliran sungai.Hotel seperti ini 

terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari 

libur atau bagi mereka yang ingin berekreasi. 

4. Motel (Motor Hotel) 

 Hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan raya yang 

menghubungan satu kota dengan kota besar lainnya, atau di pinggiran jalan 

raya dekat dengan pintu gerbang atau batas kota besar. 

 Secara umum pengertian Hotel merupakan salah satu komponen yang 

penting didalam jajaran industri pariwisata, mengingat setiap wisatawan 

akanselalu membutuhkan fasilitas penginapan di tempat tujuannya. Hotel adalah 

salah satu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, yang disediakan bagi 

setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan berikut makan dan minum 
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2.2.5.  Tinjauan Housekeeping 

 Housekeeping atau tata graha berasal dari bahasa Inggris yaitu, house dan 

to keep yang berarti memelihara atau menjaga. Housekeeping juga dapat diartikan 

sebagai rumah tangga. Jadi Housekeeping department adalah bagian dari hotel 

yang bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian, dan kamar hotel (guest room), 

ruangan umum, restoran, bar, dan outlet lainnya. Housekeeping menurut Rumekso 

(2001:1) merupakan bagian yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga 

kebersihan, kerapian, keindahan dan kenyamanan diseluruh areal hotel, baik di 

luar gedung maupun di dalam gedung, termasuk kamar-kamar maupun ruangan-

ruangan yang disewa oleh para tamu, restoran, kantor serta toilet. Sedangkan 

pengertian Housekeeping  menurut Rutheford (1989:120) adalah departemen yang 

bertugas menyiapkan kamar-kamar yang akan dijual, lengkap dengan fasilitas 

yang diperlukannya termasuk juga toilet umum. Berdasarkan dari beberapa 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Housekeeping adalah bagian yang 

bertugas dan  bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kamar dan area hotel, 

baik diluar ataupun didalam hotel dan juga bertugas penting untuk menyiapkan 

kamar yang akan digunakan oleh tamu.  

1. Tugas dan Tanggung Jawab Housekeeping 

  Tugas dan tanggung jawab Housekeeping saling berhubungan demi 

menciptakan kinerja yang baik sehingga semua pekerjaan dapat berjalan 

dengan lancar dan mencapai tujuan utama yaitu tamu merasa puas akan 

pelayanan yang diberikan adapun tugas bagian tata graha atau Housekeeping 

meliputi (Rumekso,2004) : 

1) Menciptakan suasana hotel yang bersih, menarik, nyaman, dan aman. 
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2) Memberikan pelayanan di kamar dengan sebaik-baiknya kepada tamu, 

supaya tamu merasa puas saat berkunjung maupun menginap di hotel. 

3) Memilih dan menentukan cleaning equipment & cleaning material yang 

sesuai dengan kebutuhan. 

4) Mengusahakan terbinanya kerja sama antar semua department. 

5) Penyiapan, penataan, dan pemeliharaan kamar. 

6) Bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan seluruh outlet dan 

ruangan umum di hotel. 

Tanggung jawab Housekeeping antara lain meliputi: 

1) Ruang tamu (guest room). 

2) Gang (corridor). 

3) Restoran dan banquet (restaurant and banquet hall). 

4) Toilet umum (guest toilet). 

5) Ruang kantor (office). 

6) Toilet karyawan (employee toilet). 

7) Loker karyawan (employee locker). 

8) Taman di dalam dan di luar ruangan (in and out door garden). 

9) Kolam renang (swimming pool). 

10) Ruang Landry (Lanudry Store) 

11) Kantor-kantor manajemen 

12) Ruang lenan dan ruang jahit 

13) Halaman parkir (parking area). 
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2. Ruang Lingkup Housekeeping 

  Ruang lingkup Housekeeping adalah semua bagian area yang berkaitan 

dengan Housekeeping yang berhubungan dengan kerapian dan kebersihan, 

dan kerapian meliputi (Rumekso,2004) : 

1) Penyediaan perlengkapan kamar ataupun ruangan umum, alat pembersih 

dan pakaian seragam karyawan hotel yaitu sesuatu yang menyangkut 

kegiatan dalam hal pengaturan linen, pakaian seragam karyawan, alat-alat 

yang diperlukan di kamar, sarana sanitasi ruangan umum. 

2) Kamar hotel meliputi seluruh bagian yang berkaitan dengan kegiatan 

keindahan, kerapian, dan kebersihan serta kelengkapan kamar mulai dari 

kamar mandi, kamar tidur dan ruangan di dalam kamar hotel. 

3) Ruangan umum menyangkut seluruh area hotel yang berkaitan dengan 

kebersihan seperti toilet umum, restoran, koridor, balkon, dan lain-lain. 

3. Seksi-Seksi Dalam Housekeeping 

Adapun seksi-seksi dalam Housekeeping (Rumekso,2001) adalah 

sebagai berikut: 

1) Room/Floor section (seksi kamar)Seksi ini bertanggung jawab atas 

penyiapan dan kebersihan kamar tamu yang dikerjakan oleh seorang 

roomboy/maid. 

2) Maintenance section (seksi perbaikan dan pemeliharaan alat di 

Housekeeping)Seksi ini berugas dalam memperbaiki dan memelihara 

peralatan hotel yang dikerjakan oleh bagian Engineering. 

3) Linen section (seksi lenan)Seksi yang menangani kelancaran operasional 

lenan. Seksi ini adalah Room Attendant, Seamtress,Taylor. 
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4) Recreation Section (seksi rekreasi)Seksi ini bertugas menyediakan 

peralatan rekreasi untuk tamu. 

5) Public AreaSeksi ini bertanggung jawab atas kebersihan seluruh area 

umum seperti Lift, Corridor, Main Entrance, Balcon, dan lain-lain. 

6) Store SectionYaitu seksi yang menangani pergudangan, penyimpanan, dan 

pengeluaran barang-barang tata graha, seperti alat pembersih, bahan 

pembersih, dan Guest Supplies dan lain-lain. 

7) Gardening Section (Seksi taman) 

8) Swimming Pool Section (Seksi Kolam Renang) 

9) Uniform Section (seksi seragam) 
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2.3. Hipotesis 

 Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Adanya pengaruh yang signifikan secara simultan antara motivasi dan 

komunikasi terhadap kinerja karyawan housekeeping di Inna Grand Bali 

Beach 

2. Adanya pengaruh yang signifikan secara parsial antara motivasi terhadap 

kinerja karyawan housekeeping di Inna Grand Bali Beach 

3. Adanya pengaruh yang signifikan secara parsial antara komunikasi 

terhadap  kinerja karyawan housekeeping di Inna Grand Bali Beach 

 

 


