
 
 

1 
 Universitas Internasional Batam  

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Kota Batam adalah salah satu kota dengan letak tempat yang sangat 

strategis dan berada pada jalur pelayaran internasional, letak kota batam juga 

sangat dekat dan bersebelahan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Hal ini 

sangat mendukung para wisatawan dari Singapura dan Malaysia dengan mudah 

berwisata di Batam. Bandara Sukarno Hatta juga merupakan cara lain bagi para 

turis untuk mengunjungi Batam. 

 Sektor Pariwisata Batam semakin tahun semakin meningkat, hal ini sangat 

berdampak positif pada perkembangan restoran Jepang di Batam. Pada tahun 

2018 ini diprediksi akan meningkat oleh Batam Pos karena selama 3 periode 

mengalami peningkatan cukup pesat pada jumlah turis yang datang. Bisa 

disimpulkan oleh data pada tabel 1.1 berikut : 

Tabel 1.1 
Daftar Jumlah Turis Kota Batam  

 Tahun Jumlah Turis  

 2015 1.514.119  

 2016 1.920.232  

 2017 2.074.534  

      
Sumber: https://batampos.co.id/2018/02/02/kunjungan-wisman-naik-804-persen/ 

Penelitian ini dilakukan di restoran Jepang Batam karena peneliti merasa 

restoran Jepang di Batam sangat menarik untuk diteliti, karena setiap tahunnya 

restoran Jepang makin banyak di Batam (https://www.tripadvisor.co.id). 
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Restoran Jepang di Batam juga dari tahun 2015 sampai tahun 2017, hal ini 

bisa terjadi karena jumlah turis yang mengunjungi Batam banyak dan ini 

memberikan peluang para pengusaha untuk membuka restoran Jepang baru. Pada 

tahun 2015 restoran Jepang di Batam hanya berjumlah 7 dan sekarang berjumlah 

11. Restoran Jepang terbesar di Batam adalah Sushi Tei yang dibuka pada tahun 

2016, Sushi Tei merupakan franchise restoran terbesar di Asia 

(www.brandchise.com). Peningkatan restoran Jepang selama 3 periode di Batam 

bisa disimpulkan oleh data di tabel 1.2 berikut :  

Tabel 1.2 
Daftar Jumlah Restoran Jepang di Batam 

 
  Tahun Total Restoran Jepang 

 
2015 7 

 
2016 9 

 
2017 11 

 
  

 

Sumber : www.tripadvisor.com  

 Perkembangan restoran Jepang di Batam juga meningkat, seiring 

bertambahnya jumlah turis dari luar yang mengunjungi wilayah kota Batam untuk 

berwisata. Dalam melayani turis dari luar di restoran Jepang, maka restoran 

Jepang di Batam memerlukan kinerja karyawan yang baik dalam melayani, karena 

pelanggan harus dilayani dengan baik agar mereka akan puas dan datang kembali 

untuk mengonsumsi makanan di restoran Jepang lagi. Restoran Jepang di Batam 

semuanya hampir sama, yang berbeda adalah cara pelayanannya masing masing 

dan jenis makanannya, ada yang menjual sushi dan ada juga yang menjual 

makanan Jepang vegetarian dan mie vegetarian, restoran Jepang harus bisa 

melayani pelanggannya semaksimal mungkin.  
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Menurut ahli Khan & Jabar (2013), kinerja merupakan suatu konsep utama 

dari sebuah perusahaan, yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil dan memiliki 

hubungan yang baik untuk sasaran yang strategis dari perusahaan. Kinerja 

pegawai/karyawan adalah efisiensi dan produktivitas sebagai hasil dan tujuan dari 

peningkatan karyawan. Kinerja karyawan bakal berdampak besar bagi kinerja 

restoran tersebut. Peningkatan masing-masing karyawan akan ada dampak pada 

tujuan utama organisasi karena penting untuk mengatur setiap masing masing 

karyawan. Kinerja karyawan mempunyai sebuah peran sangat penting juga untuk 

setiap perusahaan karena merupakan aset bagi perusahaan. 

 Organisasi atau perusahaan akan bisa mencapai tujuan kinerja karyawan 

yang baik apabila faktor yang berhubungan dan mempengaruhi kinerja karyawan 

terlaksanakan dengan baik seperti kompensasi, lingkungan kerja, kepemimpinan, 

pelatihan. Menurut Imran et al., (2012) kepemimpinan adalah suatu proses 

pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada para bawahan atau 

pengikutnya dalam mencapai suatu tujuan organisasi.  Rad dan Yarmohammadian 

(2016) juga mengatakan kepemimpinan merupakan sebuah proses dimana seorang 

karyawan  akan mempengaruhi kumpulan karyawan agar tujuan yang diinginkan 

tercapai dengan baik, selain itu agar bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, 

pemimpin harus bisa mempengaruhi seluruh pengikutnya untuk melakukan hal-

hal positif. 

 Menurut Ngima dan Kyongo (2013) lingkungan kerja yang bagus akan 

menciptakan motivasi untuk karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawannya 

seperti model ruangan yang baik, hubungan atasan dan bawahan yang baik, serta 

mendapatkan fasilitas tambahan seperti air conditioner. Naharuddin dan Sadegi 
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(2013) juga mengatakan lingkungan kerja yang bersih dan rapi akan menciptakan 

kenyamanan bagi karyawan dalam melakukan pekerjaannya, serta kinerja 

karyawan akan meningkat dengan otomatis.  

Kepha et al., (2014) mengatakan hubungan antara kinerja dan kompensasi 

sangat signifikan, jika kompensasi semakin tinggi maka akan meningkatkan 

motivasi kinerja karyawan dalam mencapai kinerja karyawan yang tinggi. Hong et 

al. (2013) juga mengatakan bahwa kompensasi berupa bonus atau insentif sangat 

mempengaruhi tingkat kinerja karyawan didalam suatu perusahaan, seorang 

atasan yang memberikan bonus kepada karyawan seperti bonus bulanan karena 

tidak pernah telat selama sebulan akan meningkatkan loyalitas karyawan pada 

perusahaan tersebut, dan insentif yang tinggi akan memicu karyawan untuk 

bekerja lebih keras agar mendapatkan insentif tersebut.  

Hafeez (2015) mengatakan bahwa pelatihan yang baik dan efisien 

merupakan On The Job Training artinya sebuah pelatihan yang dilakukan secara 

langsung serta didampingi atasan dalam menunjukkan cara kerja yang benar 

didalam perusahaan tersebut, maka dari itu setelah pelatihan 3 bulan karyawan 

tersebut akan terbiasa dan siap bekerja seperti karyawan yang lain. Rizwan et al., 

(2014) juga mengatakan pelatihan merupakan proses dimana karyawan tersebut 

mendapatkan kemampuan, pengetahuan dan kompetensi, suatu organisasi yang 

melakukan pelatihan secara langsung atau tidak langsung akan berdampak dalam 

peningkatan kinerja karyawan. Hassan et al., juga mengatakan para manajer harus 

bisa memberikan sebuah contoh yang disiplin dalam masa pelatihan karyawan 

baru tersebut, mengajarkan cara yang baik dalam melakukan tanggung jawabnya, 
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serta melakukan teguran ringan jika karyawan melakukan kesalahan ringan agar 

karyawan tersebut tidak mengulangi salahnya lagi. 

 Berdasarkan latar belakang diatas dan kondisi ketenagakerjaan di bidang 

restoran Jepang di kota Batam, maka penulis akan meneliti penelitian dengan 

judul "Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Kompensasi 

dan Pelatihan pada Kinerja Karyawan Restoran Jepang di Batam". 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Dari latar belakang yang diteliti di atas, maka permasalahannya dapat 

diartikan sebagai berikut : 

a. Apakah ada pengaruh signifikan antara variabel kepemimpinan terhadap 

 kinerja karyawan? 

b. Apakah ada pengaruh signifikan antara variabel lingkungan kerja terhadap 

 kinerja karyawan? 

c. Apakah ada pengaruh signifikan antara variebel kompensasi terhadap 

 kinerja karyawan? 

d. Apakah ada pengaruh signifikan antara variabel pelatihan terhadap kinerja 

 karyawan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang diteliti diatas, diambil kesimpulan  bahwa 

tujuan  penelitian yang akan diteliti adalah : 
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a) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan 

b) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan 

c) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan 

d) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pelatihan terhadap kinerja 

karyawan 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Bagi restoran  : Penulis berharap karyawan yang bekerja di restoran 

Jepang dapat lebih meningkatkan dan mengembangkan kinerja sesuai 

aturan yang berlaku dalam restoran tersebut agar tercapai suatu tujuan 

yang diinginkan. 

b) Bagi akademis   : Untuk membagi informasi dan referensi pada penelitian 

selanjutnya yang ada hubungan dengan kinerja pegawai/karyawan atau 

faktor lain yang berhubungan. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab pertama ini akan dijelaskan tentang latar belakang 

penelitian, permasalahan tujuan, penelitian dan manfaat-manfaat 

penelitian serta sistematika pembahasan 

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
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Pada bab kedua ini berisi tentang teori yang digunakan sebagai 

dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah yang ada hubungan 

dengan kepemimpinan, linkungan kerja, kompensasi, pelatihan 

pada kinerja karyawan restoran Jepang dan macam-macam metode 

yang akan digunakan dalam menganalisis data. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menerangkan sebuah objek penelitian, rancangan 

penelitian, teknik pengumpulan data, arti dari operasional variabel 

metode analsis dan pengujian data hipotesis. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan bahwa hasil analisa data-data adalah 

menguji hipotesis dengan membahas hasil statistik deskriptif dari 

kuesioner, pengujian hipotesis dan uji kualitas data 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab terakhir ini, penuls akan memberikan saran dan hasil 

kesimpulan akhir dari semua pembahasan yang telah disiapkan, 

terbatasnya yang ada pada penelitian dan akan menjadi bantuan 

rekomendasi bagi peneliti yang lain. 
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