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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bandung merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang sering dijadikan 

sebagai destinasi wisata, jumlah kunjungan wisatawan ke akomodasi di kota 

Bandung tahun 2018 mencapai 4.801.108 pengunjung (sumber: badan pusat 

statistik Jawa Barat), tidak heran jika terdapat banyak industri perhotelan di kota 

ini. Hotel Harris festival citylink Bandung, yang merupakan salah satu hotel di 

kota Bandung ini sudah berdiri sejak oktober tahun 2011 dan berada di area mall 

festival citylink Bandung. Pada saat ini hotel di kota Bandung sudah semakin 

banyak, oleh karena itu mutu dan kualitas harus tetap terjaga. 

Gambar 1.1 

jumlah akomodasi hotel menurut klasifikasi di kota Bandung tahun 2016 

 

Sumber: dinas kebudayaan dan pariwisata kota Bandung 
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Salah satu masalah ekonomi yang harus dihadapi bangsa Indonesia saat ini 

adalah penanganan terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jumlah 

sumber daya manusia yang besar apabila dapat didayagunakan secara efektif dan 

efisien akan bermanfaat untuk menunjang gerak lajunya pembangunan nasional 

yang berkelanjutan. Persoalan yang ada adalah bagaimana dapat menciptakan 

sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal sehingga, 

tujuan dapat tercapai. 

Saat ini persaingan hotel sangat tinggi. Agar hotel dapat bertahan dan 

berkembang, pihak hotel harus proaktif dan memberikan jasa yang memuaskan 

kepada pelanggannya. Caranya adalah memahami persepsi pelanggan mengenai 

jasa di hotel serta menerapkannya sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan 

sehingga hotel akan mampu bertahan dan unggul dalam persaingan di era 

globalisasi saat ini. Menurut Hamid dkk. (2003:40) Para karyawan dituntut untuk 

dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya lebih profesional, yang 

berarti karyawan yang mempunyai pandangan untuk selalu perpikir, kerja keras, 

bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi 

untuk keberhasilan pekerjaanya. Untuk itu, diperlukan adanya pembinaan dan 

ditumbuhkan kesadaran juga kemampuan kerja yang tinggi. Apabila pegawai 

dengan penuh kesadaran bekerja dengan optimal, maka tujuan perusahaan akan 

lebih mudah tercapai. 

HARRIS Hotel & Conventions Festival Citylink Bandung adalah 

perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang perhotelan, HARRIS merupakan 
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salah satu brand dari Tauzia Hotel Management, yang mengedepankan pelayanan 

prima kepada pelanggan dan selalu mengutamakan service excellent. Selain 

kepada pelanggan, manajemen juga mempunyai nilai-nilai positif untuk para 

karyawannya, salah satunya nilai think of the box, yang mendorong karyawan 

untuk selalu berinovasi dan berani keluar dari zona amannya untuk berani 

mencoba hal – hal yang baru. 

Harris Hotel & Convention festival citylink merupakan salah satu hotel 

yang terdapat di kota Bandung, Harris Hotel & Convention festival citylink ini 

memiliki 180 kamar, 15 meeting room dan 1 ballroom. Ditambah juga dengan 

convention center yang merupakan terbesar di Bandung, dengan luas sebesar 

3.384 sqm dan dapat menampung hingga 4.000 orang, hal tersebut menjadikan 

Harris Hotel & Convention festival citylink salah satu pilihan hotel terbaik di kota 

Bandung. 

Gambar 1.2 

Penilaian produktivitas kerja karyawan 

Haris hotel & Convention Festival citylink 
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Sumber: Human Resources Department Harris festival citylink 

Harris Hotel selalu memberikan penghargaan kepada karyawan yaitu 

employes of the month di setiap periode tiga bulan dalam memilih kandidat 

karyawan terbaik. Namun saat ini hal tersebut belum mencapai pada kondisi yang 

diinginkan. Dalam hal ini seperti pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 

produktivitas kerja karyawan belum optimal, karena hanya divisi marketing saja 

yang mencapai 90%. Sedangkan terdapat karyawan dari divisi yang berbeda yang 

masih  datang dan pulang kerja tidak sesuai dengan waktu di tentukan, karyawan 

belum menghasilkan kualitas kerja yang baik secara individual, bahkan karyawan 

belum optimal dalam melaksanakan pekerjaan yang di bebankan sehingga 

mengindikasikan pencapaian target perusahaan belum terpenuhi, karena belum 

memaksimalkan waktu kerja yang ada. Tentunya semua fenomena permasalahan 

di atas akan berdampak pada produktivitas kerja karyawan itu sendiri. 

Setiap tahunnya HARRIS hotel mengadakan evaluasi atas kinerja 

karyawannya dan kinerja manajemen secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah karyawan telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya 

dengan baik serta peningkatan apa saja yang telah dicapai oleh karyawan tersebut. 

Beberapa masalah muncul ketika karyawan merasa tidak puas dalam 

pekerjaannya, contohnya jumlah absensi yang meningkat, pergantian karyawan 

yang cepat. Hal tersebut terjadi bisa disebabkan karena hubungan yang kurang 

harmonis antara pemimpin dengan karyawan, pemimpin yang kurang dapat 

mengarahkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, lingkungan 

kerja yang tidak kondusif, atau sarana dan prasarana yang kurang mendukung. 
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Produktivitas kerja merupakan tuntutan utama bagi perusahaan agar 

kelangsungan hidup atau operasionalnya dapat tercapai. Produktivitas suatu badan 

usaha dapat memberikan kontribusi pada pemerintah daerah maupun pusat 

artinya, dari produktivitas nasional maupun regional dapat menunjang 

perekonomian secara makro ataupun mikro. Produktivitas berkaitan dengan 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan. Produktivitas juga dilihat dari kuantitas barang atau 

jasa yang mampu dihasilkan, kecepatan perusahaan dalam menghasilkan barang 

atua jasa tersebut serta kualitas dari barang atau jasa yang dihasilkan. 

Manajemen operasi produksi berkaitan dengan proses untuk menghasilkan 

barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Proses menghasilkan 

barang atau jasa tersebut memerlukan proses transformasi yang mengubah sumber 

daya yang dimiliki menjadi barang atau jasa yang diinginkan. Heizer dan Render 

(2015:10) Berpendapat bahwa, Semakin efisiensi bagian operasi produksi dalam 

menjalankan proses transformasi tersebut, maka dapat dikatakan perusahaan 

semakin produktif dan akan semakin meningkatkan nilai tambah dari barang atau 

jasa yang dihasilkan.  

Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas karyawan perusahaan 

dapat melakukan perbaikan terhadap tata letak, menurut Eddy Herjanto (2005:36)  

dengan diterapkannya tata ruang (lay out) yang baik, maka perusahaan akan 

mendorong peningkatan produktivitas kerja, dengan adanya tata letak yang baik 

akan memudahkan setiap karyawan dalam pengahantaran bahan baku maupun 

bahan setengah jadi bahkan produk jadi. Selain itu, tata letak yang terkoordinir 
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dengan baik akan mempengaruhi efesiensi dan efektivitas perusahaan, 

pembentukan laba perusahaan dan kelangsungan perusahaan. 

Menurut Lalu sumayang (2003:133) tata letak adalah tatanan secara fisik 

dari suatu terminal kerja beserta peralatan dan perlengkapan yang mengacu 

kepada proses produksi dan merupakan pengaturan letak dari sumber-sumber 

yang digunakan dalam proses produksi, yang akan mengatur arus material, 

produktivitas dan hubungan antar manusia. Tata letak merupakan suatu landasan 

utama dalam dunia industri sehingga sudah tidak perlu dibuktikan lagi bahwa 

setiap perusahaan/pabrik pasti membutuhkan lay-out dalam menjalankan dan 

mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, perencanaaan lay-out yang baik 

merupakan suatu harga mati bagi kelangsungan suatu pabrik. Saking pentingnya, 

lay-out yang akan digunakan harus dirancang dengan baik, sehingga para pekerja 

dapat bekerja dengan efektif dan efisien. 

Pada hakikatnya, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar 

menghadapi permasalahan tata letak, perusahaan harus memikirkan tempat atau 

ruangan untuk meletakan fasilitas-fasilitas dan peralatan-peralatan pendukung 

produksi perusahaan. Salah satu kegiatan rekayasa yang lazim dilakukan oleh 

perusahaan atau industri adalah menata tata letak fasilitas dan menangani 

pemindahan-pemindahan barang yang berkaitan dengan kegiatan  perencanaan 

susunan fisik suatu kegiatan. Faktor plant layout juga perlu diperhatikan 

kebutuhan karyawan dalam berkerja terkait dengan fasilitas-fasilitas dan 

penempatan fasilitas-fasilitas selama proses produksi berlangsung perlu 

diperhatikan dan direncanakan dengan matang. Para karyawan yang berkerja pada 
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perusahaan merupakan faktor yang paling penting atas efektivitas dan efisiensi 

karena prilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau 

merintangi tercapainya tujuan organisasi, oleh sebab itu efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan kerja karyawan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan 

organisasi. 

Selain tata letak perusahaan dapat meningkatkan produktivitas karyawan 

dengan memperbaiki lingkungan kerja, menurut Ishak dan Tanjung (2003:26) 

manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas 

kerja meningkat. Sementara itu manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan 

orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan sesuai standar yang 

benar dan dalam skala waktu yang ditentukan. Sebagai gambaran yang 

menunjukan bahwa lingkungan kerja yang nyaman akan membawa dampak yang 

baik terhadap individu, demikian pula bila kondisi lingkungan buruk maka akan 

buruk pula dampaknya terhadap individu. Lingkungan kerja adalah kondisi – 

kondisi material dan psikologis yang ada dalam perusahaan. 

Menurut Sedarmayanti (2011:2) mendefinisikan bahwa “Lingkungan kerja 

maksudnya adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, 

lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta 

pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok”. 

Lingkungan kerja yang baik ditentukan dari berbagai faktor didalamnya 

diantaranya tugas, struktur, desain pekerjaan, pola kepemimpinan, pola kerjasama, 

keretersediaan saranan penunjang, fasilitas dan reward. Apabila hal tersebut dapat 

terpenuhi maka karyawan akan merasa aman dan nyaman dalam bekerja 
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meningkatkan motivasi untuk menyelesaikan suatu tugas perusahaan, sebaliknya 

apabila lingkungan kerja yang buruk, pola kerja sama dan kepemimpinan yang  

tidak berarturan akan menyebabkan menurunnya motivasi kerja karyawan 

disebabkan tidak terpenuhinya lingkungan kerja yang baik. 

Lingkungan kerja terdiri dari lingkungan kerja fisik dan non fisik, dimensi 

lingkungan kerja fisik memiliki indikator berupa ruang kerja, penerangan, suara 

bising, sirkulasi udara, warna, kebersihan, dan musik. Sedangkan dalam dimensi 

lingkungan kerja non fisik/sosial berupa hubungan antar karyawan, terjaminnya 

kerja, perasaan karyawan, dan jenjang karir. Oleh sebab itu perusahaan dituntut 

untuk memperhatikan lingkungan kerja agar terciptanya suasana kerja yang baik 

bagi karyawan, memperhatikan hal-hal yang berkaitan secara langsung maupun 

tidak langsung dengan kegiatan kerja karyawan untuk mencapai produktivitas 

kerja karyawan. 

Dari gambaran di atas peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh 

tata letak dan lingkungan kerja terhadap peningkatan produktivitas karyawan, 

untuk itu peneliti mengambil judul penelitian:Pengaruh Tata Letak dan 

Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas karyawan Hotel Harris festival citylink 

Bandung. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Tata letak, Lingkungan Kerja dan Produktivitas karyawan pada 

perusahaan Hotel Harris Festival Citylink Bandung. 
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2. Bagaimana pengaruh Tata Letak dan Lingkungan Kerja secara parsial 

terhadap Produktivitas Karyawan.  

3. Bagaimana pengaruh Tata Letak dan Lingkungan Kerja secara simultan 

terhadap Produktivitas Karyawan. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui Tata letak, Lingkungan Kerja dan Produktivitas karyawan 

pada perusahaan Hotel Harris Festival Citylink Bandung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Tata Letak dan Lingkungan Kerja secara parsial 

terhadap Produktivitas Karyawan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Tata Letak dan Lingkungan Kerja secara 

simultan terhadap Produktivitas Karyawan. 

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan, antara lain: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh Tata Letak dan Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas 

Karyawan pada Karyawan Hottel Harris festival citylink Bandung. 

2. Bagi perusahaan atau emiten penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

sumber informasi yang menjelaskan tentang pengaruh Tata Letak dan 

Lingkungan Kerja, Sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan kebijakan perusahaan. 

3. Pihak lain dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan 

masukan sesuai kebutuhan.  
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1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.5.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Hottel Harris festival citylink yang 

berada di Jl. Terusan Pasirkoja No.241, Suka Asih, Kec. Bojongloa Kaler, Kota 

Bandung. 

1.5.2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, dari bulan Juni 2020 sampai bulan 

November 2020. 

 


