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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Pada saat ini banyak tempat-tempat belanja bermunculan di berbagai 

daerah dari yang berada didalam mall seperti supermarket maupun yang diluar 

mall seperti minimarket. Minimarket atau toko ritel yang sudah beredar cukup 

banyak seperti alfamart, dan indomaret sudah menjadi sebagai tempat salah 

satu favorit untuk berbelanja karena banyak menghadirkan barang-barang 

keperluan sehari-hari yang di butuhkan oleh para konsumen. Supermarket dan 

minimarket menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen sebagai tempat tujuan 

untuk berbelanja keperluan sehari-hari di karenakan tempat yang di sediakan 

sangatlah nyaman dan memiliki stok yang mencukupi di bandingkan dengan 

berbelanja di toko tradisional atau eceran dengan tempat yang kurang 

memiliki faktor kenyaman didalam berbelanja. Fenomena dengan banyaknya 

jumlah minimarket yang telah beredar di berbagai daerah ini mengidentifikasi 

bahwa berbelanja di berbagai minimarket tersebut sudah menjadi gaya hidup 

masyarakat khususnya bagi masyarakat kalangan menengah keatas. 

Indomaret dan alfamart merupakan jaringan minimarket yang 

menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan menyediakan tempat 

yang nyaman bagi konsumen yang mencari kebutuhannya di tempat tersebut. 

Bisnis toko ritel ini hadir di Indonesia untuk memuaskan para konsumen 

dengan memiliki berbagai inovasi terbaru pada saat ini. Para konsumen juga 

selain berbelanja kebutuhan sehari-hari dapat juga melakukan berbagai 
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Transaksi seperti melakukan pembayaran air, listrik, dan lain-lainnya. 

Adanya berbagai inovasi baru tersebut sebagai penyebabnya toko ritel modern 

ini menjadi tempat salah satu favorit untuk berbelanja dan melakukan 

beberapa transaksi lainnya dengan mudah.  

Di Batam bisnis minimarket ini mengalami perkembangan dengan adanya 

kebutuhan masyarakat yang terus mengalami peningkatan setiap waktunya. 

Minimarket salah satu bisnis ritel yang menyediakan kebutuhan pokok dan 

kebutuhan sehari-hari. Indomaret dan alfamart selalu agar tetap terjaga secara 

konsisten untuk bertahan di bisnis minimarket ini melakukan pengelolaan 

secara professional dan sudah mempersiapkan untuk memasuki era globalisasi 

yang menyebabkan persaingan ketat dalam bidang minimarket. 

Sumber daya manusia adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana 

caranya memperkerjakan para pekerja atau karyawan dalam perusahaan dapat 

mengembangkan kemampuan seorang karyawan agar dapat meningkatkan 

kemapuannya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh sumber daya 

manusia adalah adanya rasa keterlibatan yang dimiliki oleh karyawan terhadap 

perusahaan (Bohlander, 2010). 

Keterlibatan karyawan sangatlah penting di dalam menentukan peran 

karyawan untuk menjalankan tugas yang telah di berikan oleh perusahaan, 

karena karyawan mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk mencapai 

tujuan perusahaannya. Adanya keterlibatan karyawan dan antusias sebagai 

karyawan menggambarkan kesungguhan dan keinginan karyawan untuk 

menyelesaikan tugas yang didapatkannya (Swathi, 2013). 
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Lingkungan kerja adalah tempat dimana karyawan melakukan semua 

aktifitas setiap harinya. Lingkungan kerja yang kondusif dapat memberikan 

rasa aman dan kenyamanan yang memungkinkan para pekerja atau karyawan 

dapat melakukan pekerjaanya dengan optimal dan efektif. Jika tempat di 

dalam bekerja dapat memberikan kesenangan di dalam bekerja maka akan 

mempunyai efek yang membuat karyawan merasa betah di tempat kerjanya 

sehingga waktu kerjanya tidak akan terbuang sia-sia (Anitha, 2013). 

Kompensasi  juga salah satu dari sikap pekerja untuk menarik, motivasi, 

dan mempertahankan pekerja yang berpontensi menghantarkan kesuksesan 

tujuan organisasi. Bagi para pekerja dengan kompensasi yang di terimanya 

apabila sesuai seperti yang di inginkannya berdasarkan cara bekerjanya maka 

pekerja tersebut akan merasakan kepuasan atas tenaga yang sudah di 

keluarkan untuk perusahaannya. Maka dari itu kompensasi adalah faktor 

penting bagi para pekerja untuk melakukan tugasnya dengan sesuai dan 

meraih hasil yang sudah di tentukan oleh perusahaan tersebut (Iqbal, 2013). 

Berdasakan uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian mengenai   

bagaimana pengaruh keterlibatan karyawan terhadap kinerja karyawan di 

suatu perusahaan tersebut. Maka penulis mengajuhkan topik bahasa dengan 

judul “Analisis Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja dan 

Kepemimpinan terhadap Keterlibatan Karyawan pada Perusahaan Ritel 

di Batam’’. 
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1.2  Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan permasalan penelitian yang di kemukakan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap keterlibatan karyawan? 

2. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap keterlibatan karyawan ?  

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap keterlibatan karyawan ? 

 

1.3.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasaahan penelitian yang di kemukakan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap 

keterlibatan karyawan. 

2. Untuk mengetahui apakah kompensasi berpengaruh terhadap keterlibatan 

karyawan. 

Untuk mengetahui apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap 

keterlibatan karyawan. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan secara terperinci manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a) Manfaat penelitian ini bagi akdemisi, yaitu diharapkan dapat menambah 

informasi dan referensi mengenai penerapan keadilan, hubungan 

kekerabatan, kepemimpinan, kompensasi dan keterlibatan karyawan, 

maupun dampak korelasi antar variabel tersebut. 

b) Manfaat penelitian ini bagi perusahaan, diharapkan dapat memberkan 

masukan kepada pihak yang bersangkutan disuatu perusahaan dalam 

upayah mewujudkan keterlibatan karyawan melalui strategi penerapan 

keadilan, hubungan kekerabatan, kepemimpinan dan kompensasi yang 

dapat di bina. Berikut ini dijelaskan secara ringkas manfaat tiap variabel : 

1. Kepemimpinan : seorang pemimpin harus mampu memotivasi 

karyawannya, memahami kebutuhan bawahannya, memahami 

minat dan bakat karyawan demi pengembangan professionalisme 

kerja karyawan, mampu menampung aspirasi karyawan agar 

karyawan merasa di hargai, dan pemimpin harus memilki 

kopentensi yang tinggi, sehingga pemimpin dapat dengan mudah 

mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan perusahaan. 

2. Kompensasi : salah satu penentu yang kuat dari sikap bekerja. 

Perusahaaakan memperoleh keuntungan di antaranya dapat 

mempertahankan karyawan tersebut agar karyawan akan merasa 

senang yang nyaman dalam bekerja. 

3. Lingkungan Kerja : salah satu dapat mempengaruh dalam kerja 

seorang karyawan. karna mengacuh pada prestasi kinerja 

karyawan. 
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1.4  Sistematika Pembahasan 

Sistematis pembahasan ini bertujuan unutk memberikan uraian secara    

garis besar mengenai isi dan pembahasan masing-masing  bab. Pembahasan 

penelitian ini terdiri dari lima yaitu : 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat, serta sistematika pembahasan. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi penjelasan definisi, teori-teori dan hasil dari 

penelitian sebelumnya serta model yang mendasari penelitian 

(model penelitian terdahulu), model penelitian yang digunakan dan 

hipotesis penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan rencana penelitian, objek penelitian, definisi 

operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode analisis 

data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi uaraian tentang hasil pengujian data analisis statistic 

deskriptif, uji outliner, hasil uji asumsi klasik berserta dengan 

penjelasan atas hasil-hasil dari hipotesis. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil 

pembahsan yang dilakukan, keterbatasan yang dihadapi, dan 

memberikan rekomendasi hasil penelitian yang diperoleh. 
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