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PENDAHULUAN 

 
 
 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 
 
 

Persaingan industri yang semakin ketat dan keadaan ekonomi masyarakat 

sekarang ini, seringkali ditemukan permasalahan yang dapat menyebabkan 

perusahaan mengalami kegagalan. Untuk mengantisipasi kegagalan tersebut 

diperlukan adanya pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Karena harus 

diakui manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Meskipun dengan sarana dan prasarana yang memadai, namun jika 

perusahaan tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi 

maka perusahaan sulit untuk maju dan bersaing. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan tidak bisa terlepas dari peran tenaga kerja manusia. 

 
Karyawan yang memiliki motivasi kerja yang baik dapat membantu 

perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Menurut 

A. Anwar Prabu Mangkunegara, kondisi yang berpengaruh membangkitkan, 

mengarahkan dan memelihara prilaku yang berubungan dengan lingkungan kerja. Hal 

ini menandakan bahwa perusahaan harus dapat memberi Motivasi kerja pada 

karyawannya sesuai dengan kemampuan atau keahlian dalam melaksanakan 

pekerjaan. Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Carrel (2005:9) salah satu 

faktor yang mempengaruhi motivasi kerja adalah kompetensi. Kompetensi seseorang 

dapat ditujukan dengan hasil kerja atau karya, pengetahuan, keterampilan, perilaku, 

karakter, sikap dan bakatnya. Dengan pemberian 
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penghargaan dan pengakuan dari organisasi diharapkan dapat memacu pegawai 

dan termotivasi dalam memanfaatkan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan 

dan meningkatkan upaya kerja sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pula 

karier didalam dunia usaha kerjanya. Maka dari itu perusahaan harus dapat 

menyesuaikan kompetensi yang dimiliki karyawan dengan tugas yang diberikan 

agar karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Menurut Suprihanto, dkk (2003:64), hubungan motivasi kerja karyawan 

terhadap stres kerja dan kompetensi tampak jelas bahwa stres yang terlalu rendah atau 

terlalu tinggi dapat menyebabkan motivasi kerja yang rendah (tidak optimum). 

 
Faktor diatas akan menentukan tinggi rendahnya motivasi kerja. Apabila 

kompetensi dan stres kerja di perusahaan tersebut kurang baik maka motivasi 

kerja karyawan akan menurun, begitupun sebaliknya apabila kompetensi dan 

stress kerja tetap stabil , maka motivasi kerja para karyawan akan meningkat. 

 
Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada keadaan Sumber Daya 

Manusia Sebagaipada salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang 

perhotelan yaitu Hotel Ammarosa Bandung yang berdiri sejak 5 Desember 2009. 

Sebagai salah satu hotel yang bergerak di bidang jasa sehingga dituntut untuk 

selalu mengikuti perkembangan zaman, agar perusahaan dapat terus bertahan dan 

mampu bersaing dengan perusahaan lainnya yang bergerak di bidang serupa. 

 
Sejauh ini di kota bandung memiliki cukup banyak perusahaan yang 

bergerak di bidang perhotelan sehingga persaingan bisnis di kota Bandung kini 

sudah tidak sehat. Berdasarkan pendataan terakhir yang dilakukan oleh 

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), jumlah hotel di kota Bandung 
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Mencapai 500 hotel dengan kamar sebanyak 30.000 unit. Ammarosa Hotel 

Bandung berada di tempat strategis di kawasan JL.Aceh Bandung yang letaknya 

sangat berdekatan dengan kawasan wisata belanja di JL.Riau. memiliki 90 Kamar 

yang dibagi menjadi 4 tipe kamar yang di desain mewah. Amaroosa hotel 

merupakan salah satu unit bisnis dari Amaroosa Casa namun manajemen 

operasional dijalankan oleh kagum hotels. Persaingan hotel berbintang 4 juga 

dapat dilihat dari data yang menunjukan ranking hunian hotel yang ada di kota 

bandung yaitu : 

 
Tabel 1.1 

Rating Hunian Hotel Amaroossa Bandung  
       

2016 
   

2017 
 

           
 

No 
  

Hotel 
             

                

     

Room Occ. 
  

Room Sold 
  Room   Room  

          

    
          

           

Occ. 
  

Sold 
 

             

   
             

1   Hotel Santika 89,92%  24.944  87,03%  24,142  
            

2   Hotel Serela 82,36%  23.147  83,06%  23,344  
            

3   Amaroosa 82,27%  27.026  80,27%  23,369  
            

4   Aston Tropicana 76,77%  34.446  79,56%  35,178  
            

5   Hotel Luxton 68,97%  23.664  70,38%  24,147  
                  

Sumber : Front Office Department Amaroossa Hotel 2017 
 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat hunian kamar 

(occupancy room) per tahun hotel bintang 4 di Bandung cukup tinggi. Amarooosa 

berada di urutan ke-3 dari kompetitor hotel bintang 4 lainnya dengan perolehan 

occupancy yang menurun di tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016. 

Tingkat hunian kamar tahun 2017 sebesar 80,27 % menurun jika dibandingkan 

dengan tingkat hunian pada tahun 2016 yaitu mengalami penurunan sekitar 657 

kamar atau menurun sekitar 2 %. Selain itu target room sold juga selalu tidak 

tercapai dengan jumlah keseluruhan kamar yang tersedia selama satu tahun adalah 
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32.850 kamar. Target room sold untuk tahun 2016 adalah 85% dengan hasil room 

sold 82,27% sedangkan target di tahun 2017 adalah 82,11% room sold dengan 

hasil room sold sebesar 80,27%. Penurunan tingkat occupancy dikhawatirkan 

akan mempengaruhi pendapatan yang diterima hotel. 

 

Oleh karena itu Hotel Ammarosa Bandung harus mampu bersaing dengan 

perusahaan di bidang yang sama terutama pada perusahaan perhotelan berbintang 

 
1. yang setara dengan Hotel Ammarosa Bandung, Di antaranya dengan mempuyai 

karyawan dengan kompetensi yang baik dan mengurangi stress kerja untuk 

meningkatkan Motivasi kerja karyawan. Kemajuan suatu organisasi atau 

perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia khususnya 

Motivasi kerja seorang karyawan untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu 

sendiri. Hasibuan (2012: 141), Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya 

mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif 

berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Berikut adalah 

hasil perhitungan Pra Kuisioner Motivasi Kerja yang penulis lakukan di Hotel 

Amaroossa Bandung. 

 
Tabel 1.2 

 

Hasil Kuesioner Pra-Survei Variabel Kompetensi Hotel Amarroosa Bandung   

 Kompetensi      
Jumlah No    Jawaban  

    

perhitungan  
Pertanyaan SS S 

 
KS TS STS   (Nilai x F)   

(5) (4) 
 

(3) (2) (1)     
         

 Jabatan yang        

 dibebankan kepada        

1 saya sesuai dengan 0 2  2 5 1 25 

 pengetahuan yang        

 dimiliki.        

2 
Pengalaman saya 

1 3 
 

5 1 0 30 
mendukung pekerjaan 
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 Kompetensi      
Jumlah No    Jawaban  

    

perhitungan  
Pertanyaan SS S 

 
KS TS STS   

(Nilai x F)   

(5) (4) 
 

(3) (2) (1)     
         

 yang menjadi tanggung        

 jawab saudara saat ini.        

 Saya dapat        

 menyelesaikan tugas        

3 yang dibebankan 1 1  4 4 0 33 
 dengan keterampilan        

 yang dimiliki.        
         

 Saya mampu        

 berkreativitas untuk        

4 meningkatkan motivasi 0 2  3 5 0 27 
 kerja di perusahaan ini.        

         
 Saya yakin bahwa        

 sikap yang baik kepada        

5 
rekan kerja akan 

0 2 
 

2 4 1 25 
mendukung dalam 

 

        

 penyelesaian        

 pekerjaan.        

 Jumlah      140  
Sumber : Hasil pengolahan kuesioner pra-survei 2017 

 

 

Tabel 1.2 diatas menjelaskan bahwa pra survei tanggapan-tanggapan penilaian 

responden mengenai kompentensi pada Amarroosa Hotel Bandung. Dari setiap 

pertanyaan, dapat di analisis: 

 

4. Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 0 orang responden, 2 orang responden menyatakan 

setuju, 2 orang responden menyatakan kurang setuju, 5 orang responden 

menyatakan tidak setuju, dan 1 orang responden menyatakan sangat tidak 

setuju dari kebutuhan fisiologis terpenuh dengan baik, dari 10 responden 

dapat ditarik dengan jumlah perhitungan sebesar 25. 

 
5. Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 1 orang responden, 3 orang responden menyatakan 
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setuju, 5 orang responden menyatakan kurang setuju, 1 orang responden 

menyatakan tidak setuju, dan 0 orang responden menyatakan sangat tidak 

setuju dari pengalaman saya mendukung pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawab saudara, dari 10 responden dapat ditarik perhitungan sebesar 30. 

 

14. Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 1 orang responden, 1 orang responden menyatakan 

setuju, 4 orang responden menyatakan kurang setuju, 4 orang responden 

menyatakan tidak setuju, dan 0 orang responden menyatakan sangat tidak 

setuju dari dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan dengan keterampilan, 

dari 10 responden dapat ditarik perhitungan sebesar 33 

 
15. Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 0 orang responden, 2 orang responden menyatakan 

setuju, 3 orang responden menyatakan kurang setuju, 5 orang responden 

menyatakan tidak setuju, dan 0 orang responden menyatakan sangat tidak 

setuju dari mampu berkreativitas untuk meningkatkan motivasi kerja, dari 10 

responden dapat ditarik perhitungan sebesar 27. 

 
16. Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 0 orang responden, 2 orang responden menyatakan 

setuju, 2 orang responden menyatakan kurang setuju, 4 orang responden 

menyatakan tidak setuju, dan 1 orang responden menyatakan sangat tidak 

setuju dari sikap yang baik kepada rekan kerja akan mendukung dalam 

penyelesaian pekerjaan, dari 10 responden dapat ditarik perhitungan sebesar 

25. 



7 
 
 
 
 
 

 

Tabel 1.3 
 

Hasil Kuesioner Pra-Survei Variabel Stres Kerja Hotel Amaroosa Bandung  
 

 Stres Kerja       

No    Jawaban  
Jumlah perhitungan         

 Pertanyaan SS S  KS TS STS (Nilai x F) 

  (5) (4)  (3) (2) (1)  
         

1 Tuntutan tugas yang 
0 1 

 
3 6 0 28  

berlebihan 
 

        

2 Adanya tekanan yang        

 diberikan pada        

 seseorang sebagai        

 suatu fungsi dari peran 0 1  4 5 0 26 

 tertentu yang        

 dimainkan dalam suatu        

 organisasi..        

3 Merasa tidak nyaman        

 dan tertekan dengan 
0 2 

 
4 4 0 28  

sesame karyawan 
 

        

 lainnya.        

4 Gambaran peusahaan        

 yang diwarnai dengan        

 struktur organisasi        

 yang tidak jelas, 
0 2 

 
3 5 1 31  

kurangnya kejelasan 
 

        

 mengenai jabatan,        

 peran, wewenang, dan        

 tanggung jawab.        

5 Gaya kepemimpinan        

 yang membuat para        

 karyawan cemas, 0 2  1 4 3 22 

 tegang, takut dalam        

 menjalankan tugas.        

 Jumlah      135 

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner pra-survei 2017 
 
 

Tabel 1.3 diatas menjelaskan bahwa pra survei tanggapan-tanggapan penilaian 

responden mengenai stres kerja pada Hotel Amarroosa Bandung. Dari setiap 

pertanyaan, dapat di analisis: 

 

15. Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 0 orang responden, 1 orang responden menyatakan 

setuju, 3 orang responden menyatakan kurang setuju, 6 orang responden 
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menyatakan tidak setuju, dan 1 orang responden menyatakan sangat tidak 

setuju dari tuntutan tugas yang berlebihan, dari 10 responden dapat 

perhitungan sebesar 28. 

 
2. Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 1 orang responden, 4 orang responden menyatakan 

setuju, 5 orang responden menyatakan kurang setuju, 0 orang responden 

menyatakan tidak setuju, dan 0 orang responden menyatakan sangat tidak setuju 

dari adanya tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai suatu fungsi dari 

peran tertentu, dari 10 responden dapat ditarik perhitungan sebesar 26. 

 
3. Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 0 orang responden, 2 orang responden menyatakan 

setuju, 4 orang responden menyatakan kurang setuju, 4 orang responden 

menyatakan tidak setuju, dan 0 orang responden menyatakan sangat tidak 

setuju dari merasa tidak nyaman dan tertekan dengan sesama karyawan 

lainnya, dari 10 responden dapat ditarik perhitungan sebesar 28. 

 
4. Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 0 orang responden, 2 orang responden menyatakan 

setuju, 3 orang responden menyatakan kurang setuju, 5 orang responden 

menyatakan tidak setuju, dan 0 orang responden menyatakan sangat tidak 

setuju dari kurangnya kejelasan mengenai jabatan, peran, wewenang, dan 

tanggung jawab, dari 10 responden dapat ditarik perhitungan sebesar 31. 

 
5. Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 2 orang responden, 1 orang responden menyatakan 
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setuju, 4 orang responden menyatakan kurang setuju, 3 orang responden 

menyatakan tidak setuju, dan 1 orang responden menyatakan sangat tidak 

setuju dari gaya kepemimpinan yang membuat para karyawan cemas, tegang, 

takut dalam menjalankan tugas, dari 10 responden dapat ditarik perhitungan 

sebesar 22. 

 

Tabel 1.4 
 

Hasil Kuesioner Pra-Survei Variabel Motivasi Kerja Hotel Amarroosa  

Bandung  

 Motivasi Kerja      
Jumlah          

     

Jawaban 
 

      perhitungan 
No Pertanyaan 

       

 SS S  KS TS STS (Nilai x F) 
   (5) (4)  (3) (2) (1)  

 Kebutuhan fisiologis         

 terpenuhi dengan baik  
0 2 

 
2 5 1 25 1 (makan&minum,   

        

 pakaian,kebuthan dasar         

 dll)         

 Adanya rasa aman         

 yang dimiliki pada         

2 

setiap diri karyawan  
0 1 

 
4 4 1 25 

ketika sedang 
  

        

 menjalankan tugas/         

 pekerjaan.         
          

 Hubungan komunikasi         

3 
antar karyawan  0 3  2 5 0 30 
berjalan dengan sangat 

        

         

 baik.         

 Diberikannya rewards         

 kepada karyawan dari  
0 3 

 
2 4 1 27 4 atasan sebagai   

        

 penghargaan dari apa         

 yang telah dicapai.         

 Selalu adanya         

 dorongan dari atasan         

5 
kepada para karyawan  0 2  4 2 2 22 
untuk selalu mampu 

        

         

 mencapai tujuan dari         

 perusahaan.         

 Jumlah       129 
           

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner pra-survei 2017 
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Tabel 1.4 datas menjelaskan bahwa pra survei tanggapan-tanggapan penilaian 

responden mengenai stres kerja pada Hotel Amaroosa Bandung. Dari setiap 

pertanyaan, dapat di analisis: 

 
1. Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 0 orang responden, 2 orang responden menyatakan 

setuju, 2 orang responden menyatakan kurang setuju, 5 orang responden 

menyatakan tidak setuju, dan 1 orang responden menyatakan sangat tidak 

setuju dari kebutuhan fisiologis terpenuhi dengan baik, dari 10 responden 

dapat ditarik perhitungan sebesar 25. 

 
2. Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 0 orang responden, 1 orang responden menyatakan 

setuju, 4 orang responden menyatakan kurang setuju, 4 orang responden 

menyatakan tidak setuju, dan 1 orang responden menyatakan sangat tidak 

setuju dari adanya rasa aman yang dimiliki pada setiap diri karyawan ketika 

sedang menjalankan tugas/ pekerjaan., dari 10 responden dapat ditarik 

perhitungan sebesar 25. 

 
3. Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 0 orang responden, 3 orang responden menyatakan 

setuju, 2 orang responden menyatakan kurang setuju, 5 orang responden 

menyatakan tidak setuju, dan 0 orang responden menyatakan sangat tidak 

setuju dari hubungan komunikasi antar karyawan berjalan dengan sangat 

baik., dari 10 responden dapat ditarik perhitungan sebesar 30. 
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4. Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 0 orang responden, 3 orang responden menyatakan 

setuju, 2 orang responden menyatakan kurang setuju, 4 orang responden 

menyatakan tidak setuju, dan 1 orang responden menyatakan sangat tidak 

setuju dari diberikannya reward kepada karyawan dari atasan sebagai 

penghargaan dari apa yang telah dicapai, dari 10 responden dapat ditarik 

perhitungan sebesar 27. 

 
5. Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 0 orang responden, 2 orang responden menyatakan 

setuju, 4 orang responden menyatakan kurang setuju, 2 orang responden 

menyatakan tidak setuju, dan 2 orang responden menyatakan sangat tidak 

setuju adanya dorongan dari atasan kepada para karyawan untuk selalu 

mampu mencapai tujuan dari perusahaan, dari 10 responden dapat ditarik 

perhitungan sebesar 22. 

 

Berdasarkan Pra-Survei yang telah penulis lakukan di Hotel Amarroosa 

Bandung bahwa Stres kerja di Hotel Amarroosa Hotel Bandung memiliki nilai yang 

rendah setelah motivasi kerja dibandingkan dengan kompetensi yaitu, Kompetensi 

(14%), Stres Kerja (13,5%), Motivasi kerja (12%) Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

stress kerja lebih mempengaruhi menurunnya motivasi kerja dibanding dengan 

variabel yang lainnya. Jika karyawan mengalami stress kerja, maka dapat 

berpengaruh langsung terhadap motivasi kerja karyawan. Reaksi-reaksi yang akan 

timbul yaitu reaksi psikologis, reaksi fisiologis dan reaksi prilaku. Reaksi psikologis 

seperti sulit berkonsentrasi, reaksi fisiologis seperti mudah lelah dan 
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reaksi prilaku seperti meningkatnya frekuensi membolos. Reaksi psikologis ini 

yang akan mengganggu atau menyebabkan terhambatnya proses bekerja. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga motivasi kerja karyawan dalam 

suatu perusahaan adalah memperhatikan stres kerja yang sedang dialami 

karyawan tersebut. Stres timbul dari suatu ketidakseimbangan antara keinginan 

dan kemampuan untuk memenuhinya sehingga dapat menimbulkan konsekuensi 

penting bagi dirinya (Anoraga, 2006:39). Setiap karyawan memiliki tingkat stres 

yang berbeda. Ketika seorang karyawan mengalami stres kerja, maka pekerjaan 

yang dilakukannya pun tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Dalam 

kondisi seperti ini, langkah yang harus dilakukan yaitu memotivasi karyawan agar 

tidak mengalami stres yang berkelanjutan. 

 

Pada umumnya stres yang dirasakan individu merupakan stres yang 

negatif yang akan muncul dalam bentuk gejala fisik dan gejala perilaku. Potensi 

stres akan berubah menjadi stres aktual bila faktor-faktor pendorong stres tersebut 

berkembang. Faktor-faktor yang dapat menjadi sumber stres adalah kondisi 

lingkungan, faktor organisasi dan faktor individual. Walaupun sumber stres bagi 

setiap individu adalah sama, tetapi muncul tidaknya stres maupun tinggi 

rendahnya tingkat stres tergantung pada perbedaan individual (Sunyoto 2001:35). 

Dari definisi tersebut jelas bahwa tingkat stres seseorang berbeda. Perbedaan 

tingkat pekerjaan juga sangat berpengaruh terhadap stres kerja seorang karyawan. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada sebagian 

karyawan mengenai kompetensi, stres kerja dan motivasi kerja yang ada di hotel 

Amaroossa Bandung yaitu kompetensi masih kurang baik, Stres kerja yang masih 
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cukup tinggi sehingga menyebabkan motivasi kerja karyawan Hotel Amaroossa 

Bandung menurun cukup tinggi. 

 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas serta melihat akibat yang dapat 

ditimbulkan dari menurunnya motivasi kerja ini, maka penulis penulis tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi dan 

 
Stress Kerja Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Hotel Amaroossa 

Bandung”. 

 

1.2 Indetifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan Latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan masalah dan 

Rumusan masalah sebagai berikut. 

 

1.2.1 Indentifikasi Masalah 

 

Bedasarkan uraian diatas maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang 

 

ada di Hotel Amarroosa Bandung. 

 

Sebagai berikut : 

 

1. Adanya stress kerja yang dialami karyawan Hotel Amarroosa Bandung 

 

2. Adanya beban kerja yang berlebihan yang dialami oleh karyawan sehingga 

menimbulkan stress kerja 

 
3. Penempatan posisi pekerjaan yang kurang tepat sehingga mengakibatkan 

kompetensi yang kurang maksimal 

 
4. Kompetensi kerja karyawan yang kurang baik 

 
5. Dorongan untuk memotivasi kerja masih kurang maksimal 

 
6. Kurangnya motivasi kerja karyawan di Hotel Amarroosa Bandung 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

 
1. Bagaimana Kompetensi karyawan di Hotel Amarroosa Bandung 

 
2. Bagaimana Stres kerja kerja karyawan di Hotel Amarroosa Bandung 

 
3. Bagaimana Motivasi kerja karyawan di Hotel Amarroosa Bandung 

 
4. Berapa besar pengaruh Kompetensi dan Stres Kerja terhadap motivasi kerja 

karyawan di Hotel Amarroosa Bandung baik secara Simultan dan Parsial. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian yang dilakukan pada Hotel Amaroossa Bandung sebagai 

berikut : 

 
1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh Kompetensi terhadap 

Motivasi kerja karyawan di Hotel Amaroossa Bandung. 

 
2. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh Stres kerja terhadap Motivasi 

kerja karyawan di Hotel Amaroossa Bandung. 

 
3. Untuk menganalisis dan mengkaji seberapa besar motivasi kerja yang ada 

di Hotel Amaroossa Bandung. 

 
4. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh kompetensi dan stress kerja 

terhadap motivasi kerja karyawan di Hotel Amaroossa Bandung baik 

secara Simultan dan Parsial 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat sejalan dengan tujuan penelitian juga dimaksudkan untuk 

mengumpulkan dan mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 

sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian skripsi di Fakultas Ekonomi 

Program Studi Manajemen di Universitas Pasundan Bandung. Hasil penelitian 

berguna baik secara teoritis maupun praktis. 

 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

 

Adapun kegunaan penelitian secara teoritis sebagai berikut : 

 

1. Bagi penulis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru yang 

beruhubungan mengetahui pengaruh kompetensi, stress terhadap motivasi 

kerja karyawan di Hotel Amaroossa Bandung. Selain itu dapat dijadikan 

sebagai suatu perbandingan antara teori dalam penelitian dengan 

penerapan dalam dunia kerja yang sebenarnya. 

 
2. Bagi penelitian selanjutnya 

 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan 

referensi untuk memungkinkan peneliti selanjutnya dalam melakukan 

penelitian mengenai kajian topik-topik yang berkaitan dengan peneliti ini, 

baik yang bersifat melanjutkan atau melengkapi. 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

bagi perusahaan dan pertimbangan yang berarti dalam membuat keputusan bagi 

pemimpin dimasa yang akan mendatang. 

 

1. Bagi Hotel Amaroossa Bandung 

 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan Hotel Amaroossa 

Bandung untuk segala informasi yang berhubungan dengan stres kerja, 

kompentensi, dan sebagai upaya untuk meningkatkan Motivasi karyawan 

Hotel Amaroossa Bandung. 

 
2. Bagi Akademik 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas jaringan kerjasama antara 

akademisi dengan perusahaan terkait guna menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi Motivasi Kerja 

Karyawan. 

 


