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1.1 Latar belakang  
	  

Industri pariwisata di Indonesia mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan yang semakin meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

dibukanya banyak destinasi wisata baru yang dapat dikunjungi dari Sabang 

hingga Merauke. Selain itu, tidak sedikit destinasi wisata di Indonesia yang sudah 

terkenal hingga ke mancangegara, sehingga banyak sekali wisatawan asing yang 

berdatangan untuk menikmati indahnya Indonesia. Seperti yang telah diketahui, 

industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi primadona di 

Indonesia, karena memiliki banyak keunikan, keunggulan, serta memiliki 

kontribusi yang cukup signifikan pada perekonomian Indonesia. Presiden Joko 

Widodo berkomitmen untuk mengembangkan sektor industri pariwisata. Beliau 

mengatakan bahwa Indonesia masuk dalam salah satu dari enam besar negara 

terindah di dunia, serta juga masuk dalam sepuluh besar negara yang wajib 

dikunjungi. Melihat pertumbuhan pada sektor industri pariwisata yang semakin 

eksis di era global ini, dapat disimpulkan bahwa pariwisata Indonesia memiliki 

peluang yang sangat menarik untuk dikembangkan (kompas.com, 2019). 

 

Industri ini semakin eksis di era global dan banyak peluang bisnis atau 

usaha di industri pariwisata ini. Industri pariwisata telah menjadi sektor idola di 

Semakin melesatnya sektor pariwisata, tidak terlepas dari terus meningkatnya 



jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Berdasarkan data badan 

pusat statistik (BPS), kunjungan wisman ke Indonesia terus naik. Pada 2017, 

wisman yang berkunjung sebanyak 14,04 juta orang. Torehan ini naik 21,88 

persen dari tahun 2016 yang berada dikisaran 11,52 juta wisman. Dengan paparan 

tersebut, Haryadi Sukamdani mengaku kementrian pariwisata (kemenpar) sangat 

layak dengan penghargaan yang diraihnya, yaitu kementrian pariwisata terbaik 

2018 di ajang TTG travel award, (cnn.com). Dunia pariwisata yang sedang naik 

daun ini tentunya tidak luput dari wisata kuliner. Setiap daerah tentunya memiliki 

makanan khas daerah itu sendiri, sehingga kuliner merupakan bagian dari industri 

pariwisata. Berbagai macam kuliner yang ada di Indonesia menjadi daya tarik 

tersendiri bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Seperti yang 

kita tahu, disetiap destinasi wisata banyak kita jumpai restoran atau kedai yang 

berjualan makanan dan minuman khas daerah itu sendiri. Seiring berkembangnya 

dunia pariwisata ini, kuliner menjadi peluang bisnis yang bagus. Di Indonesia 

wisata kuliner wisata kuliner menjadi bagian dari jenis wisata secara umum. Baik 

wisatawan yang datang secara rombongan maupun perseorangan, maupun spontan 

dan terorganisasi, wisata kuliner merupakan hal yang ingin dicoba. Tidaklah 

lengkap rasanya berkunjung ke daerah wisata tanpa mencoba kuliner khas daerah. 

Meskipun belum menjadi produk wisata utama tetapi kehadiran wisata kuliner 

menjadi subproduk yang mendukung potensi wisata yang sudah ada. kita harus 

memusatkan perhatian kita pada kiprah bisnis kuliner di dalam industri pariwisata 

Indonesia menurut Hakim dalam Besra (2012) 

 



 

 Kuliner merupakan kebutuhan penting bagi orang yang berwisata, 

dikarenakan setiap wisatawan yang berkunjung di obyek wisata, biasanya para 

wisatawan membutuhkan makanan. Ada juga wisatawan yang juga 

mempertimbangkan ketersediaan kuliner yang ada di suatu daerah sebelum 

mereka berkunjung ke tempat tersebut. Oleh karena itu hubungan antara kuliner 

dan destinasi wisata harus selaras, sehingga dapat menimbulkan timbal balik yang 

menguntungkan. Di era ini wisata kuliner sudah menjadi lifestyle bagi setiap 

orang, didukung dengan kemajuan teknologi seperti adanya Instagram, Facebook, 

twitter, dan sosial media lainya. Banyak orang yang mengambil foto makanan dan 

menambahkan lokasi tempat makan tersebut di halaman sosial media mereka, 

hanya karena ingin eksis di sosial media. Pada era modern ini makan tidak hanya 

untuk mengenyangkan perut saja, tetapi juga mencari suasana dan pelayanan 

sebagai bagian dari sajian makanan yang dipesan. Banyak restoran dan tempat 

makan baru didirikan dengan kualifikasi dan ciri khas masing-masing. Beragam 

sajian ditawarkan mulai dari makanan khas daerah yang sifatnya tradisional 

sampai makanan- makanan cepat saji yang bersifat modern. Hal itu menyebabkan 

terjadinya persaingan yang begitu ketat untuk dapat menarik konsumen atau 

pelanggan, sehingga berbagai strategi harus diterapkan. Wisatawan lokal atau 

asing dalam menikmati kuliner asli daerah. 

 

 



Kota Gresik merupakan kota industri yang juga berpotensi akan 

pariwisatanya, kota gresik berlokasi tepatnya di jawa timur. Kota Gresik terkenal 

sebagai kota Wali, hal ini dikarenakan adanya penggalian sejarah dengan peranan 

dan keberadaan para Wali yang makamnya ada di Kabupaten gresik yaitu, Sunan 

Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Didukung dengan adanya wisata religius 

Sunan Giri, dan Sunan Malik Ibrahim,  menjadikan kota Gresik sering dikunjungi 

oleh para wisatawan religius. Tidak hanya wisata religi saja, kota gresik juga 

dijuluki sebagai kota industri dikarenakan banyak kawasan isdustri yang berlokasi 

di Gresik. (gresikkab.go.id) Dengan adanya destinasi wisata religi dan kawasan 

industri, maka otomatis usaha kuliner juga semakin berkembang di kota Gresik. 

Industri penghasil barang merupakan sektor utama dalam perekonomian di 

Gresik. Sementara itu, sektor lain seperti perdagangan dan jasa lain seperti hotel 

dan restoran menjadi sektor pendukung perekonomian di kabupaten tersebut. 

Kegiatan perdagangan di Kabupaten Gresik banyak diisi oleh pertokoan-

pertokoan kecil yang didirikan di daerah pasar maupun di sepanjang kawasan 

jalan protokol. Sektor perdagangan ini juga semakin didukung dengan adanya 

pelabuhan di pesisir Gresik yang berusaha menjadi salah satu pintu masuk 

kawasan Industri. Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) yang ada di 

Gresik dipastikan akan berdampak bagi sektor industri perdagangan di Gresik 

karena bisa menumbuhkan geliat ekspor dan impor. (www.gresik.info)  

 

 



Banyak masyarakat di kota Gresik yang mencari penghasilan melalui 

usaha kuliner, mulai dari makanan khas kota Gresik, makanan dari kota-kota lain, 

bahkan makanan dari luar negeri, seperti pizza, sushi, chinese food, dan lain 

sebagainya. Bisnis kuliner yang ada di Kota Gresik beraneka ragam, mulai dari 

kedai kecil-kecilan , depot, restoran, hingga kedai franchise. Banyak kedai 

franchise terkenal yang ada di Kota Gresik, salah satunya adalah Mie Setan 

Noodle And Dimsum. Kedai franchise ini terbilang cukup ramai dikunjungi, 

disamping nama brand yang sudah dikenal masyarakat Mie Setan Noodle And 

Dimsum yang ada di kota Gresik  ini juga memiliki tempat yang bagus, nyaman, 

dan tentununya dengan harga makanan yang terjangkau. Oleh karena itu 

kebanyakan masyarakat di Kota Gresik baik tua maupun muda, banyak yang 

memilih untuk makan di Mie Setan Noodle And Dimsum, karena harganya yang 

ekonomis dan kualitas rasa yang enak. Sepi atau ramainya pengunjung yang 

datang, tentunya tidak luput dari campur tangan karyawan yang bekerja.  

Karyawan merupakan aset yang penting dalam sebuah perusahaan dan 

mempunyai peran yang dominan didalam organisasi yaitu sebagai pemikir, 

perencana, dan pengendali aktivitas organisasi yang ada di dalam perusahaan. 

Dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sangat tergantung pada kemampuan 

sumber daya manusia (karyawan) dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. 

Perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki 

tingkat kinerja yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan 

organisasi. Kinerja adalah hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai 

oleh karyawan dalam melaksanakan tugasanya dengan tanggung jawab yang 



diberikan kepadanya. (Mangkunegara dalam Sutrisno 2018). Menurut pengalaman 

penulis setelah bekerja selama tiga bulan di Mie Setan Noodle And Dimsum 

Gresik, banyak karyawan yang kurang bersemangat dalam bekerja dan banyak 

karyawan yang bekerja kurang maksimal. Oleh karena itu, owner harus 

memperhatikan kinerja dan kualitas para karyawan dan memastikan para 

karyawan sudah mendapatan motivasi dengan baik. Keluar dan masuknya 

karyawan dalam sebuah perusahaan tak bisa dihindari karena itu adalah hal yang 

wajar, bahkan menguntungkan perusahaan karena bisa mendapat karyawan yang 

lebih baik. Namun, jika turnover karyawan terlalu sering terjadi dan mengalami 

peningkatan, tentunya hal ini akan merugikan perusahaan itu sendiri. Menurut 

pengalaman penulis turnover karyawan di Mie Setan Noodle And Dimsum cukup 

tinggi, dengan keluar masuknya karyawan maka hasil kinerja akan kurang 

maksimal. Mie Setan Noodle And Dimsum merupakan bisnis yang bergerak 

didunia kuliner. Mie Setan Noodle And Dimsum adalah salah satu wisata kuliner 

yang cukup terkenal di Indonesia, Mie setan Noodle And Dimsum sendiri telah 

membuka 25 cabang yang tersebar di Indonesia. Salah satu cabang yang akan 

saya bahas disini  adalah cabang Mie Setan Noodle And Dimsum Gresik, Tepatnya 

berlokasi di Jl. Sulawesi No.1, Yosowilangun, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, 

Jawa Timur 61151, Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat 

diajukan penelitian dengan judul “ DAMPAK MOTIVASI KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN MIE SETAN NOODLE AND 

DIMSUM GRESIK ”  

 



 

 

1.2 Rumusan masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah penelitian yang akan diteliti adalah “bagaimana dampak motivasi kerja 

terhadap  kinerja karyawan Mie Setan Noodle And Dimsum Gresik ?” 

 

1.3 Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui  dampak motivasi kerja terhadap karyawan Mie Setan Noodle 

And Dimsum Gresik. 

 

1.4  Manfaat penelitian 
 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :  

 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai 

dampak dari motivasi kerja untuk kinerja yang lebih maksimal terhadap 

karyawan Mie Setan Noodle And Dimsum Gresik. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan ide dan masukan untuk pembaca dalam 

memberi penilaian yang sama terhadap dampak motivasi kerja, serta 

menjadi sumber refrensi yang optimal bagi penelitian serupa di masa yang 

akan datang  

2. Manfaat praktis  



Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada Mie 

Setan Noodle And Dimsum Gresik mengenai pentingnya motivasi kerja 

dan mampu menciptakan semangat kerja serta menunjang perkembangan 

perusahaan secara optimal. 

 

1.5 Ruang Lingkup Permasalahan  
 

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dampak motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan Mie Setan Noodle And Dimsum Gresik dan mengetahui 

bagaimana cara motivasi tersebut diterapkan pada perusahaan. Dalam penelitian 

ini peneliti memberikan batasan masalah untuk menghindari kemungkinan 

terjadinya penyimpangan dalam penelitian, antara lain, penelitian ini hanya 

dilakukan pada Mie Setan Noodle And Dimsum Gresik, penelitian ini 

menganalisa dampak dari motivasi kerja terhadap kinerja Karyawan Mie Setan 

Noodle And Dimsum Gresik.



	  


