
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan waktu, industri kuliner kian mengalami 

peningkatan hingga mendominasi lapangan usaha di berbagai kota di 

Indonesia. (Putra, 2016). Hal ini yang menjadi daya tarik untuk pengusaha 

lokal maupun asing untuk mendirikan usaha dalam bidang kuliner. 

Kekayaan kuliner di Bali merupakan salah satu faktor yang menarik 

wisatawan domestik maupun mancanegara untuk memilih Bali sebagai 

destinasi wisata. Hal ini juga diharapkan dapat mengangkat Pulau Bali 

sebagai ikon destinasi kuliner, karena sebetulnya Bali memiliki beragam 

kuliner yang dapat diterima di dunia internasional, hal ini disampaikan oleh 

Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. (Indah & 

Kartikaningrum, 2015). 

Synostismo Cafe merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang kuliner. Perusahaan yang didirikan pada 7 Juni 2017 oleh Brian 

Budiman dan Ni Putu Sari Darma Yanti ini beralamat pada Jalan Raya Celuk- 

Sukawati. Synostismo Cafe menjual berbagai macam olahan makanan 

seperti pasta, steak, nasi goreng, mie goreng, dan snacks serta berbagai 

macam minuman mulai dari teh, ice blend, kopi, squash, dan beer. Konsep 

yang di tawarkan oleh perusahaan adalah industrial concept, yang 

memadukan antara ornamen besi berwarna hitam dipadukan dengan kayu 

berwarna cokelat dan di percantik dengan Edison Vintage Lamp.  



Dalam suatu perusahaan karyawan merupakan salah satu aspek utama 

karena, maju mundurnya suatu perusahaan bergantung pada karyawan 

perusahaan tersebut, oleh karena itu perusahaan harus bisa mengelola dan 

menggali potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada sehingga 

dapat mencapai tujuan utama perusahaan. 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Synostismo Cafe 

Sumber: Data Diolah, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni Putu Sari Darma Yanti 

(Chief Executive Officer) 

I Wyn. Gilang Wahyudi 

(Cook) 

Ni Kadek Dwiyanti 

(Cook-Helper) 

I Km. Gunadi Nesa 

(Service) 

Ni Kdk. Mia Anjani 

(Service) 

Brian Budiman 

(Business Development 
Officer) 



 Struktur organisasi dalam Synostismo Cafe terdiri dari Business 

Development Officer, Chief Executive Officer, Cook, Cook Helper, dan Service. 

 
Position Jobdesk 

Business 
Development 
Officer 

- Menganalisis perkembangan keuangan, penjualan, 
pendapatan, efesiensi produk perusahaan. 

- Memberi rekomendasi atau masukan untuk perkembangan 
perusahaan serta resolusi untuk penanganan kendala 
perusahaan. 

- Mengidentifikasi peluang pasar baru untuk perusahaan. 

Chief Executive 
Officer 

- Menganalisis seluruh fungsional perusahaan seperti 
operational, sumber daya manusia, keuangan, dan 
pemasaran. 

- Mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan utama 
perusahaan. 

- Mengidentifikasi dan meningkatkan performa operasional 
dengan cara memotivasi seluruh divisi. 

- Menjaga keunggulan kompetitif perusahaan agar tetap 
dapat diterima pasar. 

Cook - Sebagai juru masak yang bertugas mengolah makanan 
mentah menjadi siap disajikan. 

- Kreatif dalam mengolah  bahan makanan dan membuat 
kreasi menu baru. 

- Mengawasi cook helper dalam menjalankan tugasnya 
- Mengatur dan bertanggung jawab atas stok masuk dan 

keluar bahan baku makanan. 

Cook Helper - Mempersiapkan bahan makanan yang akan diolah 
- Membantu cook dalam mengolah makanan 
- Bersedia menggantikan tugas cook apabila sedang 

berhalangan. 

Service - Membersihkan area cafe meliputi meja, lantai, dan kaca. 
- Membantu menyiapkan bahan pendukung operasional. 
- Melakukan prosedur pelayanan kepada customer sesuai 

dengan SOP. 
- Melayani dan menerima complain dari  customer. 
- Menyambut dan membantu customer. 
- Mengatur dan menyajikan makanan atau minuman kepada 

customer. 

Gambar 1.2 Jobdesk Karyawan Synostismo Cafe 
Sumber: Data Diolah,2017 
 
 
 

 

 

 



Tabel 1.1 Data Keterlambatan Karyawan 
Sumber: Data Diolah,2017 
 

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, seringkali ditemukan karyawan yang 

mengalami keterlambatan pada saat jam bekerja, hal ini yang mendorong 

peneiliti untuk mengevaluasi hal – hal apa saja yang mendorong karyawan untuk 

dapat bekerja dengan baik. Penyebab keterlambatan yang dikemukakan oleh 

para karyawan seringkali karena jam kuliah yang mepet dengan jam masuk kerja 

nya maupun kondisi lalu lintas yang padat, padahal ada jeda waktu sekitar 2 jam 

untuk menuju tempat kerja, seharusnya hal ini dapat di atasi dengan berangkat 

menuju tempat kerja lebih awal. Adapun tindakan yang diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawan yang terlambat berupa peotongan upah 

berdasarkan waktu keterlambatan.  

Sebagai gambaran mengenai kondisi perusahaan saat ini adalah yang 

pertama mengenai kondisi upah, perusahaan memberikan upah secara harian 

dengan perhitungan setiap bulannya. Hal ini dilakukan agar dapat menekan 

tingkat ketidakhadiran karyawan. Kondisi kerja dari karyawan saat ini terbilang 

kondusif dan tidak terdapat permasalahan yang berarti, keamanan kerja pada 

NO Tanggal I Wyn. 
Gilang 

Wahyudi 

Ni 
Kadek 

Dwiyanti 

I Km. Gunadi 
Nesa 

Ni Kdk. 
Mia Dewi 

1 13 Juni 2017 30 Menit - - 15 Menit 

2 17 Juni 2017 15 Menit - 10 Menit 10 Menit 

3 18 Juni 2017 10 Menit - - - 

4 23 Juni 2017 - - 15 Menit 30 Menit 

5 27 Juni 2017 15 Menit - 15 Menit - 

6 30 Juni 2017 - - - 10 Menit 

7 11 Juli 2017 30 Menit - - - 

8 12 Juli 2017 25 Menit - 15 Menit - 

9 14 Juli 2017 30 Menit - - 30 Menit 

10 18 Juli 2017 30 Menit - - - 

11 25 Juli 2017 - - 40 Menit 30 Menit 

12 4 Agustus 2017 30 Menit - 30 Menit - 

13 15 Agustus 
2017 

30 Menit - - - 



perusahaan sudah baik dimana seluruh penggunaan peralatan dan 

perlengkapan sudah sesuai dengan SOP perusahaan kami. Status pekerjaan 

karyawan Synostismo Cafe merupakan pegawai tidak tetap, prosedur 

perusahaan dari Synostismo Cafe sendiri mencakup prosedur operasional Cafe 

baik bar dan kitchen maupun prosedur yang mengatur para staff. Mutu hubungan 

antar rekan kerja antara karyawan kami saat ini sangat baik dimana para 

karyawan dapat bekerja sebagai satu tim sesuai dengan jobdesk masing-masing. 

Dalam mencapai tujuan utama perusahaan tidaklah mudah tetapi memerlukan 

sumber daya manusia yang cakap dan handal, manajemen perusahaan yang 

baik, serta organisasi yang prima. Untuk mencapai hal tersebut salah satu usaha 

yang dapat dilakukan perusahaan yaitu memotivasi sumber daya manusia yang 

ada untuk meningkatkan produktivitas karyawan tersebut. 

Dengan mengetahui motivasi kerja yang dimiliki oleh karyawan, kita dapat 

mengenal mereka secara lebih baik. Dengan begitu kita dapat mengambil 

kebijakan yang dapat meningkatkan motivasi kerja yang dimiliki karyawan. 

Menurut Admin (2016), terdapat lima motivasi kerja yaitu: Mendapatakan gaji 

bulanan, mencapai sasaran karir, berkarya, mencari pengalaman, dan beribadah. 

Motivasi merupakan suatu kebutuhan yang mendorong perbuatan kearah 

suatu tujuan tertentu. Senada dengan hal tersebut, menurut Donelly, et al. dalam 

Sidanti (2015) mengatakan bahwa motivasi timbul karena adanya dorongan-

dorongan pada atau di dalam diri seorang individu yang menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku.   

Beberapa cara yang dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan baik 

secara material maupun non material. Secara material bahwa salah satu alasan 

utama seseorang bekerja dalam suatu perusahaan adalah rasa ingin untuk 



memenuhi kebutuhan ekonominya, serta pengakuan dari masyarakat atas 

prestasi yang dapat dicapai dalam perusahaan tempat kerja. Kepastian 

penerimaan upah atau gaji tersebut, berarti ada jaminan “economic security” nya 

beserta keluarga yang menjadi tanggungannya, demikian pula pada 

perkembangan kariernya sebagai kebutuhan mengaktulisasi kemampuan dan 

potensi yang dimiliki. Gardjito, et al. (2014). Sedangkan aspek non material yang 

dapat meningkatkan motivasi kerja bagi karyawan yaitu dengan pemberian 

pujian, pemberian promosi jabatan, pemberian penghargaan bagi karyawan yang 

berprestasi. 

 Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin menganalisa peran 

motivasi karyawan terhadap perusahaan. Dengan demikian maka peneliti akan 

mengambil judul “EVALUASI MOTIVASI KERJA PADA KARYAWAN 

SYNOSTISMO CAFE”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

yang diangkat adalah: 

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong motivasi kerja karyawan 

Synostismo Cafe? 

2. Bagaimana aspirasi karyawan dalam meningkatkan motivasi kerja 

karyawan Synostismo Cafe berdasarkan teori Herzberg? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui faktor – faktor yang mendorong motivasi kerja karyawan 

Synostismo Cafe. 

2. Meningkatkan motivasi kerja karyawan Synostismo Cafe berdasarkan 

aspirasi yang diterima mengacu pada teori Herzberg. 



1.4 Manfaat Penelitian  

Berikut merupakan manfaat dari dilakukannya penelitian ini: 

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

referensi dasar pengembangan konsep bagi peneliti di masa yang 

akan datang maupun gambaran mengenai motivasi kerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

perkembangan bisnis Synostismo Cafe kedepannya berkaitan dengan 

motivasi kerja karyawan. 

1.5 Batasan Penelitian 

Terdapat dua belas faktor dalam rangkaian faktor motivasi Herzberg 

dimana terdiri dari enam faktor ekstrinsik dan enam faktor intrinsik, dalam 

penelitian ini peneliti tidak meneliti mengenai faktor mutu penyeliaan yang 

terdapat dalam salah satu faktor ekstrinsik, dikarenakan pada objek 

penelitian tidak terdapat penyelia / Supervisor dalam susunan organisasi dari 

perusahaan, melainkan masih berupa susunan organisasi sederhana. 

 


