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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam era globalisasi semakin tingginya pesaingan perusahaan baik industri 

dagang maupun jasa, oleh karena itu perusahaan dinilai perlu meningkatkan kinerja 

disegala bidang. Salah satu perusahaan yang sedang berkembang dan tingginya 

tingkat persaingan saat ini ialah bisnis retail terutama bisnis retail modern. 

Bisnis retail ialah penjualan produk dengan cara eceran dengan berbagai 

jenis tipe seperti department store, kios, pasar, butik dan lainnya (termasuk 

penjualan yang melayani delivery service), pada umumnya dimanfaatkan langsung 

atau tidak langsung. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) mengatakan 

usaha ritel di Indonesia sudah ada sejak tahun 1980. Departement Store Toserba 

Sarina merupakan retail modern pertama kali hadir pada saat itu di Indonesia. 

Pertumbuhan bisnis retail memiliki pengaruh terhadap perekonomian 

nasional maupun daerah. Pertumbuhan pendapatan setiap tahun bisnis retail 

mencapai >10 % yang dihasilkan oleh seluruh bisnis retail di Indonesia. 

(Aprindo.org, 2018). 

Seperti yang dikutip dari laman website databoks.co.id pada 21 Maret 2018 

pertumbuhan laba emiten pada 2018 menunjukan retail Matahari Departement 

Store masih unggul dalam pencapaian peningkatan laba walaupun mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya. Terlihat pada gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Grafik Pendapatan Bisnis Retail Indonesia pada 2016 – 2017, sumber: 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/03/21/melambatnya-daya-beli-

masyarakat-tekan-laba-emiten-ritel (2018)  

Pertumbuhan terhadap laba perusahaan Matahari Departement Store diikuti 

dengan pertumbuhan jumlah gerai Matahari Department Store terlihat pertumbuhan 

took pada tahun 2014 sebanyak 131 Gerai dan Sebanyak 156 Gerai pada September 

2017. Terlihat pada Gambar 1.2. menunjukan Matahari Departement Store optimis 

akan pertumbuhan bisnis retail dengan menambah jumlah gerai Matahari.  
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Gambar 1.2 Grafik Jumlah Gerai Matahari Departement Store (2014-Sep2017), 

Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/11/22/jelang-akhir-

tahun-matahari-kembali-tutup-dua-gerai (2017) 

Pertumbuhan bisnis retail modern di Kota Batam terlihat berkembang. 

Matahari Departement Store merupakan retail modern yang terbesar di Kota Batam 

sejak 2014 hingga saat ini. Dimana penjualan pada Matahari Departement Store di 

Kota Batam mampu mencapai 35 milliar rupiah setiap tahunnya. (Aprindo.2018) 

Dengan meningkatkan penjualan dan pertumbuhan maka demikian 

dibutuhkan karyawan yang memiliki kinerja yang baik untuk mendukung 

berjalanan nya kegiatan perusahaan secara terus menerus. 

Indikator - indikator yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan yaitu gaya 

kepemimpinan, iklim organisasi dan etika kerja. Gaya kepemimpinan merupakan 

suatu teknik yang dipakai pemimpin untuk berhubungan dengan karyawan. 

Kepemimpinan ialah Suatu yang mempengaruhi hubungan Antara pemimpin 
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(leader) dan pengikut (followers) yang mencerminkan perubahann dan kerja nyata 

dalam mencapai tujuan bersama, Daff (2010)  

Gaya kepemimpinan baik ialah suatu gaya yang mampu memaksimalkan 

kinerja karyawan, kepuasan kerja, pencapaian, dan dengan mudah menyesuaikan 

dengan perkembangan situasi yang disekitar kita. Hasibuan (2011:157), Gaya 

kepemimpinan merupakan teknim pemimpin dalam memengaruhi sikap 

bawahanya, agar dapat bekerja sama dan bekerja aktif agar menggapai tujuan 

perusahaan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu proses dalam mempengaruhi 

sosial dimana pemimpin berusaha mendapatkan partisipasi dari bawahan dengan 

sukarela dalam upaya mencapai tujuan organisasi, Swamy (2014:57) 

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan ialah sebuah 

interaksi saling membutuhkan antara pemimpin dan karyawan (bawahan) yang 

ingin perubahan nyata sebagai cerminan tercapainya tujuan bersama. 

Iklim organisasi merupakan suatu keadaan dalam lingkup kerja yang secara 

langsung atau tidak langsung dirasakan karyawan Gomes (2010). Iklim tersebut 

mampu membuat dan memengaruhi segala sikap kerja di organisasi. Iklim 

organisasi terjadi oleh harapan dan keinginan karyawan terhadap sistem yang 

terapkan di perusahaan. Iklim organisasi merupakan sifat dalam lingkup kerja yang 

dirasakan pekerja atau anggota organisasi dan diakui dapat memengaruhi perilaku 

dan sikap karyawan terhadap tugasnya. 

Sofyandi (2012) berpendapat iklim organisasi mengacu fungsional organisasi 

secara menyeluruh dari cara pandang karyawan. Dengan begitu iklim organisasi 
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merupakan gambaran dan tanggapan karyawan mengenai lingkup organisasi 

perusahaan. 

Ethos merupakan dari Bahasa Yunani, Etik mempunyai pengertian sikap, 

watak, karakter, kepribadian, serta keyakinan atas sesuatu. Etik kerja ialah 

gambaran perilaku positif yang tumbuh pada keyakinan pribadi diikuti komitmen 

penuh pada cara padang kerja yang menyeluruh Sinamo (2011). Menurut Bertens 

(2013) etika adalah aturan-aturan moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau 

organisasi dalam mengatur sifatnya.  

Kreitner & Kinichi (2014) mengatakan bahwa etika suatu pembelajaran 

terhadap masalah-masalah dan pilihan-pilihan perilaku. Sukardewi (2013) etik 

kerja merupakan perilaku yang timbul atas kesadaran dan kehendak sendiri 

dipondasikan oleh sistem penerapan kultur budaya kepada kerja.  

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa etika kerja adalah 

perilaku positif yang menjelaskan mengenai norma-norma atau perilaku suatu 

kelompok pada suatu cara padang kerja dalam organisasi “Analisis Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan, Iklim Organisasi dan Etik Terhadap Kinerja 

Karyawan di Matahari Departemen Store Batam”. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan Latar Belakangi Penelitian diatas maka dapat didefinisikan 

masalah sebagai berikut  

1. Apakah adanya hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan

Matahari Department Store Batam? 
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2.Apakah adanya hubungan antara etik terhadap kinerja karyawan Matahari

Department Store Batam? 

3. Apakah adanya hubungan antara iklim organisasi terhadap kinerja karyawan

Matahari Department Store Batam? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari hasil studi ini yaitu : 

1. Untuk menemukan pengaruh hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap

kinerja karyawan Matahari Department Store Batam.

2. Untuk menemukan pengaruh hubungan antara iklim organisasi terhadap

kinerja karyawan Matahari Departement Store Batam.

3. Untuk mengetahui adakah hubungan antara etik terhadap kinerja karyawan

Matahari Departement Store Batam.

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil studi ini yaitu : 

Hasil studi ini agar dapat berkontribusi terhadap perusahaan sebagai 

pertimbangan mengetahui bagaimana kinerja karyawannya. Sejauh pada indikator 

yang mempengaruhi kinerja karyawan ada. Dengan demikian hasil penelitian bisa 

memberikan hasil kerja yang nyata untuk perusahaan dalam meningkatkan kinerja 

karyawannya sehingga dengan meningkatnya kinerja karyawan maka produktifitas 

menjadi lebih maksimal dan mampu bersaing lebih baik diantara perusahaan 

pesaing yang ada. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan menejelaskan perincian garis besar isi 

serta menjelasan uraian pada masing-masing bab. Pembahasan penelitian ini terbagi 

dari lima bab yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang pengkajian/penelitian, 

permasalahan dalam pengkajian, makna dan kegunaan pengkajian serta sistematika 

pembahasan pengkajian. 

BAB II  : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN  HIPOTESIS 

Bab ini membahas mengenai kerangka teoritis, penjelasan dari penelitian 

sebelumnya, dan model yang mendasari penelitian, hingga perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini membahas mengenai uraian rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan 

data serta uji normalitas serta metode analisis data.  

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan uraian hasil pengujian data setelah tahap pemilihan dan 

pengumpulan data dalam penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini membahas mengenai bagian penutup yang memuat 

kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan temuan-temuan yang diperoleh dari 

hasil analisa. Bab ini juga memuat rekomendasi dan keterbatasan penelitian. 
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