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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Batam merupakan salah satu kota industri yang terkemuka di Indonesia, dan 

juga merupakan salah satu pintu masuk utama bagi arus masuknya wisatawan asing 

dan nusantara.  Batam merupakan gerbang utama arus masuk wisatawan 

mancanegara (wisman) di Kepulauan Riau. Pada 2017 lalu, sebanyak 1,5 juta 

wisman masuk melalui pelabuhan pelabuhan yang ada di Batam. Porsi besar Batam 

72,5% dari total 2,1 juta kunjungan wisman ke Kepri. Secara global, kunjungan 

wisman tumbuh sangat bagus dan potensi dari kunjungan wisatawan pun harus bisa 

dioptimalkan oleh pemerintah daerah dan pengelola industry wisata di Batam. Hal 

ini diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Batam yang sedikit 

menurun karena berkurangnya jumlah kegiatan industri di bidang manufaktur, 

fabrikasi dan industri di bidang perkapalan (www.bpbatam.go.id).  

Jumlah kunjungan wisman 2017 ke Kepri secara umum mengalami 

kenaikan sebesar 8,04%. Kenaikan tersebut ditopang arus besar 1,1 juta wisman 

Singapura. Kencangnya denyut pariwisata pun positif bagi kas pendapatan daerah. 

Sektor pariwisata diklaim menghasilkan pendapatan asli daerah senilai Rp4,8 

triliun. Target pertumbuhan sektor pariwisata yang lebih besar juga sedang 

dicanangkan oleh pemerintah daerah di Batam sekarang. Jumlah kunjungan wisman 

diharapkan kedepannya dapat mencapai 2,25 juta pada 2018 (www.bpbatam.go.id). 

Untuk dapat menyelaraskan perkembangan pariwisata di Batam, maka 

sektor dibidang industri perhotelan harus mampu mendukung dengan menyediakan 
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sarana akomodasi yang dapat meningkatkan tingkat kinjungan wisatawan 

mancanegara dan juga wisatawan nusantara. Hotel merupakan jenis jasa yang 

menyediakan tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu serta didukung dengan 

sarana-sarana umum lainnya seperti tempat olahraga, restoran, dan kolam renang. 

Pengendalian jasa hotel dilakukan semaksimal mungkin untuk memperoleh profit 

yang sebesar-besarnya dengan meminimalis pengeluaran tetapi tetap 

mengutamakan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Dalam kegiatan hotel 

yang menjual jasa, pelayanan dari karyawan sangat di butuhkan agar mendapat 

bersaing dengan hotel berbintang lainnya, oleh karna itu pihak manajemen hotel 

harus dapat memperdayakan karyawannya dan meningkatkan komitmen pada hotel 

tempat mereka bekerja agar hotel dapat meningkatkan kinerja hotel secara umum 

(www.bps.go.id). 

Bagi perusahaan yang bergarak di bidang jasa seperti hotel, di perlukan 

pelayanan yang optimal untuk mempertahankan kesetiaan pelanggan yang 

berkunjung. Pelayanan optimal yang diberikan bukan hanya sekedar melayani, 

tetapi upaya yang dilakukan untuk membangun sebuah hubungan kerja sama jangka 

panjang yang saling menguntungkan. Dengan terus meningkatnya jumlah 

pariwisata, maka jumlah hotel sebagai sarana akomodasi juga di perlukan untuk 

mendukung kegiatan pariwisata. Berdasarkan data, pertumbuhan hotel di Kota 

Batam terus meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2013 terdapat 170 hotel, 

pada tahun 2014 terdapat 176 hotel, pada tahun 2015 terdapat 184 hotel, dan pada 

tahun 2016 terdapat 190 hotel (www.bpbatam.go.id). 
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Batam yang merupakan salah satu gerbang wisatawan mancanegara mampu 

berkonstribusi dengan persentase yang besar terhadap jumlah seluruh kunjungan 

wisatawan luar maupun dalam negri yang datang berkunjung ke Provinsi 

Kepulauan Riau yaitu sekitar 75,23 persen dari jumlah wisman yang berkunjung 

sebesar 211.732 orang. Apabila di presentasekan dari kunjungan wisatawan dalam 

negri, maka wisatawan yang dating berkunjung kebatam mencapai kurang lebih  

15,38 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara secara nasional yaitu 

dari jumlah keseluruhan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Berikut 

ditampilkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Batam berdasarkan negara asal 

wisatawan pada akhir tahun 2016 (www.bps.go.id). 

Tabel 1.1 

Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Batam menurut Kebangsaan 

No Kebangsaan Oktober 16  November 16 Desember 16 

1.  Singapura 64,407 61,735 100,562 

2.  Malaysia 14,753 12,714 19,429 

3.  India 4,468 3,843 6,044 

4.  Philipina  3,274 2,928 3,781 

5.  Korea Selatan 3,073 3,590 2,858 

     

Sumber:  BPS Kota Batam (2017)  

 

Keterikatan karyawan didefinisikan secara umum sebagai sebuah tingkat 

komitmen dan keterikatan seorang karyawan terhadap organisasinya dan nilai-

nilainya. Ketika seorang karyawan merasa terikat dengan perusahaan tempatnya 

bekerja, maka ia menyadari tanggung jawabnya dalam tujuan bisnis dan 

memotivasi rekan-rekannya untuk keberhasilan tujuan organisasi (Ologbo & 
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Sofian, 2013). Sikap positif karyawan dengan tempat kerjanya dan sistem nilainya 

atau disebut sebagai hubungan emosional positif dari seorang karyawan terhadap 

pekerjaannya. Karyawan yang terikat pada pekerjaannya akan melampaui peran 

dan tugas mereka dengan samgat baik. Ada berbagai faktor yang menentukan 

karyawan sebagai karyawan yang terikat. Konsep tersebut telah berkembang 

dengan mempertimbangkan berbagai perilaku yang ditunjukkan oleh karyawan 

yang produktif secara positif. 

Menurut Azeem et al., (2015) keterikatan karyawan merupakan alat yang 

baik untuk membantu setiap organisasi berusaha meraih keunggulan kompetitif 

dibanding pesaingnya dan merupakan hal yang tidak dapat diduplikasi atau ditiru 

oleh pesaing dan dianggap aset yang paling berharga jika dikelola dengan benar. 

Poin ini telah ditekankan oleh Ologbo dan Sofian (2013), keterikatan karyawan 

dianggap sebagai faktor yang paling kuat untuk mengukur kekuatan perusahaan. 

Azeem et al., (2015) juga mengacu pada konsep keterikatan karyawan dalam 

pekerjaan mereka terkait dengan efektivitas organisasi. Namun, itu disebutkan 

sebagai salah satu dari sejumlah kebutuhan yang harus dikembangkan untuk 

memberikan inovasi dan lingkungan kerja kooperatif yang mengarah pada kinerja 

dan efektivitas perusahaan. Konsep keterikatan karyawan merupakan 

memanfaatkan anggota organisasi untuk berperan dalam pekerjaan mereka secara 

fisik, kognitif, dan emosional. Ketiga kondisi tersebut diperlukan untuk seorang 

karyawan untuk dapat terikat secara benar dengan perusahaan. 

Anita (2014) mendefinisikan keterikatan kerja sebagai keadaan psikologis 

yang meningkatkan perilaku loyalitas dan kinerja yang baik. Keterikatan karyawan 
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sebagai sebuah kemampuan untuk menangkap kepala, hati, dan jiwa karyawan 

untuk memberikan semangat kerja untuk kemampuan secara maksimal. 

Menurut Anita (2014) ada tiga jenis orang: karyawan yang terikat, tidak 

melibatkan karyawan, dan secara aktif melepaskan karyawan. Karyawan yang 

terikat adalah pembangun yang secara konsisten berusaha memberikan keunggulan 

dalam peran mereka. Karyawan yang tidak memiliki keterikatan menjadi hanya 

fokus pada tugas yang diberikan kepada mereka daripada tujuan organisasi. Mereka 

melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Karyawan adalah individu 

berbahaya yang tidak hanya tidak berkinerja baik tetapi juga kehilangan motivasi 

dalam organisasi. Keterikatan karyawan adalah konsep yang populer dalam bidang 

industri dan banyak dibahas di antara para manajer, konsultan, dan pembuat 

kebijakan. Di atas sisi lain, konsekuensi dari keterikatan adalah kepuasan kerja, 

komitmen organisasi, niat untuk berhenti dan perilaku kewargaan organisasi 

(OCB). Banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa kehadiran tingkat 

keterikatan karyawan yang lebih tinggi adalah signifikan mengurangi tingkat 

turnover (Ali & Farooqi, 2014) 

Lingkungan kerja merupakan sebuah keadaan disekitar dan dalam 

lingkungan pekerjaan yang mampu mempengaruhi karyawan dalam bekerja serta 

suasana yang berkaitan dengan sikap kerja dari rekan maupun pimpinan yang dapat 

mempengaruhi tingkat keterikatan atau tidak terikatnya karyawan pada perusahaan 

tempatnya bekerja (Anita, 2014). 

Kepemimpinan adalah keahlian seseorang dalam memandu, membina 

mengarahkan orang lain yang jabatannya berada dibawahnya dengan perasaan 
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antusias dan bersemangat serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap seseorang 

yang dibinanya (Swathi, 2013) 

Kompensasi atau remunerasi adalah atribut yang sangat diperlukan untuk 

keterikatan karyawan yang memotivasi karyawan untuk mencapai lebih banyak 

usaha dan pengembangan keterampilan. Kompensasi melibatkan penghargaan yang 

bersifat finansial dan non-finansial. Kompensasi yang menarik terdiri dari 

kombinasi gaji, bonus, keuangan lainnya penghargaan serta hadiah non-finansial 

seperti liburan ekstra dan skema kupon. Sebuah penelitian dari Anita (2014) 

mengungkapkan bahwa pengakuan dan penghargaan adalah pendahuluan yang 

signifikan dari keterikatan karyawan. Ketika karyawan menerima penghargaan dan 

pengakuan dari organisasi mereka, mereka akan merasa berkewajiban memberikan 

balasan dengan tingkat keterikatan yang lebih tinggi. Anita (2014) mengamati 

tingkat keterikatan karyawan berfungsi terhadap persepsi mereka tentang manfaat 

yang mereka terima. Karena itu terlepas dari kuantitas atau jenis penghargaan, 

persepsi karyawan yang sama yang menentukan kontennya dan keterikatan 

seseorang dalam pekerjaan. Menjadi penting bagi manajemen untuk memberikan 

standar remunerasi yang dapat diterima dan pengakuan dari karyawan mereka, jika 

mereka ingin mencapai tingkat keterikatan yang tinggi. 

Berdasarkan literatur dari jurnal terdahulu dan penjelasan pendek diatas, 

penulis memutuskan untuk melakukan penelitian berikut yang berjudul “Pengaruh 

Lingkungan Kerja, Kepemimpinan, Kompensasi dan Pelatihan Kerja pada 

Keterikatan Karyawan Hotel Berbintang di Batam” 
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1.2      Permasalahan Penelitian 

Menurut uraian penulisan tersebut, maka persoalan yang timbul dalam 

penelitian ini ditetapkan berikut ini: 

a. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja kepada keterikatan karyawan? 

b. Apakah ada pengaruh kepemimpinan kepada keterikatan karyawan? 

c. Apakah ada pengaruh kompensasi kepada keterikatan karyawan? 

d. Apakah ada pengaruh pelatihan kerja kepada keterikatan karyawan? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Agar mengetahui adanya hubungan antara lingkungan kerja dengan keterikatan 

karyawan 

b. Agar mengetahui adanya hubungan antara kepemimpinan dengan keterikatan 

karyawan 

c. Agar mengetahui adanya hubungan antara kompensasi dengan keterikatan 

karyawan 

d. Agar mengetahui adanya hubungan antara pelatihan kerja dengan keterikatan 

karyawan 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi manajemen hotel berbintang di Batam, penelitian ini kiranya dapat 

menjadi referensi dalam meningkatkan keterikatan karyawan yang nantinya 
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berpengaruh dalam peningkatan kinerja karyawan dan pelayanan karyawan 

yang diberikan pada tamu hotel. Peningkatan ini diharapkan dapat 

meningkatkan kepuasan tamu hotel dan minat menginap kembali. 

b. Bagi akademisi: sebagai rekomendasi terhadap penelitian berikutnya yang 

berhubungan dengan variable keterikatan karyawan serta faktor-faktor 

apasaja yang dapat mempengaruhinya dengan objek yaitu karyawan hotel 

berbintang di Batam. 

 

1.4.  Sistematika Pembahasan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat 

dari penelitian ini serta metode pembahasannya. 

BAB II        : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisikan mengenai teori yang dipakai untuk mengkaji pokok 

permasalahan yang berkaitan dengan beberapa variabel independen 

yaitu kompensasi, lingkungan kerja, pelatihan kerja dan 

kepemimpinan terhadap variabel dependen yaitu keterikatan 

karyawan serta teknik yang digunakan dalam menganalisa data. 

BAB III      : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai susunan dari studi ini, objek penelitian, 

popiulasi, dan sampel yang di gunakan, pengertian operasional 
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variabel, teknik dalam mengumpulkan data, metode analisis data dan 

pengujian hipotesis. 

BAB IV      : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil pengujian dan analisa data 

yaitu berupa uji hipotesis, deskriptif demografi dari responden dan uji 

kualitas data dibandingkan peneliti terdahulu. 

BAB V       : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini, diberikan kesimpulan akhir dari semua pembahasan 

terutama pada pengujian hipotesis penelitian, beserta keterbatasan 

dalam pelaksanaan penelitian dan juga rekomendasi yang berguna 

bagi peneliti selanjutnya di bidang keterikatan kerja karyawan. 
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