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ABSTRAKSI 

 

Menyadari bahwa sumber daya manusia adalah aset penting perusahaan yang 
memiliki kemampuan berkembang sebagai penentu keberhasilan perusahaan dalam 
jangka panjang, maka peningkatan keterampilan sumber daya manusia berada di 
ururtan tertinggi. Memiliki sumber daya manusia yang teruji kemampuan, 
keterampilan, setia pada perusahaan, bersemangat dalam mencapai tujuan perusahaan 
akan membuat perusahaan tetap mampu bersaing dalam era persaingan global, 
terlebih bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa seperti Surabaya Plaza Hotel, 
pemberian pelatihan dan motivasi kepada para karyawan Surabaya Plaza Hotel harus 
terus dilakukan. Ini dimaksudkan agar keterampilan, pengetahuan, sikap, loyalitas, 
semangat kerja dan komitmen pada Surabaya Plaza Hotel meningkat sehingga setiap 
pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran sehingga 
dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya juga akan meningkatkan 
produktivitas dan profitabilitas hotel di dalam dunia usaha yang berkompetisi secara 
global. 

 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dari 

pemberian motivasi yang dilakukan oleh HRD Surabaya Plaza Hotel untuk 
meningkatkan kinerja karyawan, khususnya karyawan di bagian Housekeeping di 
Surabaya Plaza Hotel dan bagaimana dampak dari pemberian motivasi yang 
dilakukan oleh pihak HRD. 

 
 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk dari pemberian motivasi 

dan mengetahui dampak dari pemberian motivasi kerja terhadap karyawan bagian 
Housekeeping di Surabaya Plaza Hotel. 

 
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat 

deskriptif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode 
wawancara dan observasi. Dalam melakukan wawancara, penulis memilih Human 
Resources Department Mananger dan Supervisor housekeeping sebagai informan 
karena memiliki peranan penting dalam memberikan informasi. 

 

Hasil dari penelitian ini terdapat tiga bentuk pemberian motivasi yang 
dilakukan pihak HRD yaitu promosi, penghargaan yang berupa gelar employe of the 
year dan employe of the month, dan insentif yang berupa bonus prestasi, uang lembur, 
tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, cuti, dan jaminan social tenaga kerja. 
Motivasi-motivasi tersebut dapat mempengaruhi kinerja dari para karyawan, dengan 
adanya pemberian motivasi ini diharapkan adaa perubahan dari hasil kerja para 
karyawan housekeeping. 
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