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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan industri kuliner di Indonesia berkembang begitu pesat 

dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Hasil Survei Khusus Ekonomi Kreatif 

tahun 2016, produk domestik bruto ekonomi kreatif tahun 2015 meningkat 

sebesar 4,38% dari tahun 2014 dan kontribusi terbesar berasal dari subsektor 

bidang kuliner sebesar 41,69%. Menurut data yang dikutip dari Badan Pusat 

Statistik, kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum 

triwulan I/2017 tumbuh sebesar 4,68%, dibandingkan dengan periode yang sama 

di tahun sebelumnya (y-on-y). Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah 

wisatawan mancanegara dan konsumsi masyarakat untuk makan di restoran.  

 

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum�(persen) 

Sumber: Data Diolah dari Badan Pusat Statistik (2017) 
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Semakin berkembangnya industri kuliner, maka suatu restoran akan 

membutuhkan suatu cara untuk mempertahankan eksistensi dari restoran tersebut. 

Salah satu cara yang dilakukan yaitu mempertahankan sumber daya manusia 

sebaik mungkin. Sehingga menurut Subakti (2013:597), perusahaan harus mencari 

cara untuk mendorong para karyawannya untuk mempunyai kemauan dalam 

bekerja dan cara yang dapat dilakukan adalah dengan memotivasi para 

karyawannya. Menurut Tilon (2013:1), sumber daya manusia memiliki peran 

utama dalam setiap kegiatan perusahaan meskipun harus didukung dengan sarana 

dan prasarana, serta sumber dana yang cocok.  

Restoran Goyang Lidah berlokasi di Gading Serpong, Tangerang. Berada 

di komplek Summarecon Mal Serpong, Restoran Goyang Lidah berdiri pada 

tahun 2008 tepatnya pada bulan Oktober. Restoran Goyang Lidah menyediakan 

berbagai macam varian menu asli Indonesia. Restoran Goyang Lidah merupakan 

bisnis keluarga dan memiliki tiga usaha kuliner lain yang bergerak di bawah nama 

Goyang Lidah, antara lain Restoran Goyang Lidah Kutoarjo, Warung Makan 

Goyang Lidah Semarang, dan Keripik Paru Goyang Lidah. 

Dengan kapasitas maksimum sebanyak 50 orang, maka Restoran Goyang 

Lidah merupakan restoran kecil yang masih membutuhkan pengaturan manajemen 

yang baik dari segi kepemimpinan juga pemberdayaan sumber daya manusia. Jika 

ingin membahas dalam segi pemberdayaan sumber daya manusia, Restoran 

Goyang Lidah memberikan fasilitas yang cukup terhadap para karyawannya. 

Namun Restoran Goyang Lidah sering  memiliki  masalah  kekurangan  karyawan 
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yang disebabkan oleh kurangnya motivasi dari karyawan tersebut. Sehingga 

penulis ingin meneliti cara pemberdayaan karyawan untuk meningkatkan 

motivasi kerja karyawan di Restoran Goyang Lidah Tangerang. 

Sebelum penulis melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  

Tabel 1. 1. Penelitian Terdahulu 
1 Judul              : Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada 

Restoran A&W di City of Tomorrow Surabaya. 
Ditulis Oleh   : Tilon, Danny A. 
Publikasi        : 2013 
Persamaan Perbedaan 
1. Menitikberatkan pada sumber 

daya manusia 
2. Menggunakan penelitian 

kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data berupa 
wawancara dan observasi. 
 

1. Pembahasan lebih kepada 
mendeskripsikan pelatihan dan 
pengembangan sumber daya 
manusia 

2. Tempat penelitian berada di 
Surabaya. 

2 Judul              : Pengaruh Motivasi, Kepuasan, dan Sikap Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan di Café X Bogor 

Ditulis Oleh   : Subakti, Agung G. 
Publikasi       : 2013 

Persamaan Perbedaan 
1. Meneliti tentang faktor 

penyebab masalah dari kinerja 
karyawan 
 

1. Menggunakan penelitian kuantitatif 
2. Menguji pengaruh motivasi, 

kepuasan, dan sikap kerja karyawan 
terhadap kinerja karyawan 

3. Tempat penelitian berada di Bogor. 

3 Judul              : Studi Kualitatif: Pemberdayaan Karyawan Pada Perusahaan 
Bisnis Kreatif 

Ditulis Oleh   : Irmaputri, Aleluia A. 
Publikasi        : 2017 

Persamaan Perbedaan 
1. Menggunakan metode 

penelitian kualitatif. 
2. Meneliti tentang pemberdayaan 

karyawan 

1. Pembahasan lebih difokuskan kepada 
pemberdayaan karyawan. 
 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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1.2. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah  

penelitian ini yaitu bagaimana cara memberdayakan karyawan untuk 

meningkatkan motivasi kerja karyawan di Restoran Goyang Lidah 

Tangerang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dibuktikan 

dalam penelitian ini yaitu mengetahui cara menerapkan pemberdayaan 

karyawan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan di Restoran Goyang 

Lidah Tangerang. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Kegunaan penelitian bagi penulis yaitu untuk mengetahui cara 

menerapkan pemberdayaan karyawan untuk meningkatkan motivasi kerja 

karyawan. 

2. Bagi Universitas 

Kegunaan penelitian bagi universitas yaitu sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya dan juga untuk pengetahuan bagi mahasiswa Universitas 

Ciputra. 
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3. Bagi Restoran Goyang Lidah Tangerang 

Kegunaan penelitian bagi Restoran Goyang Lidah Tangerang yaitu untuk 

mengetahui cara menerapkan pemberdayaan karyawan yang sesuai untuk 

meningkatkan motivasi kerja karyawan di Restoran Goyang Lidah 

Tangerang. 

 

 

 

 


