
1 Universitas Internasional Batam 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di dalam menjalankan kegiatan berbisnis, asset yang penting bagi 

perusahaan adalah karyawan. Organisasi yang berhasil, mampu bertahan bahkan 

bertumbuh didalam dunia.persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini 

bergantung pada bagaimana pengelelolaan akan sumber daya manusianya. 

Pengelolaan akan sumber daya manusia yang baik akan memperoleh karyawan 

yang lebih produktif pula sehingga dapat memajukan organisasi ketingkat yang 

terbaik. 

Keterikatan karyawan perlu mendapat perhatian yang serius dari organisasi 

untuk meningkatkan produktifitas karyawan serta produktifitas perusahaan. 

Organisasi yang mampu bertahan dalam persaingan bisnis , tidak luput dari peran 

serta orang-orang terbaiknya. 

Sundaray (2011) mengatakan bahwa keterikatan karyawan turut andil dalam 

pencapaian tujuan organisasi dan jika organisasi yang mempunyai karyawan 

dengan tingkat engaged yang tinggi pasti mampu mengguli competitornya dalam 

segi profitabilitas. Mocheriono et al., (2011) menambahkan jika karyawan 

engaged pada organisasi karyawan tersebut akan mendedikasikan diri serta 

memberikan segenap usaha terbaiknya dalam penyelesaian tugas, bahkan bisa 

lebih dari ekspektasi. Marciano (2010) mengatakan juga, karyawan yang terikat 

akan turut berkomitmen dalam pencapaian visi, misi serta tujuan perusahaan 

maupun organisasi. 
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Survei dalam cakupan global tentang keterikatan karyawan menjelaskan 

bahwa rata-rata dari keterikatan karyawan pada perusahaan global berada di 

25,30%  sedangkan di Eropa rata-rata tingkat keterikatan karyawan berada di 

24,50%.  Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterikatan karyawan dikelas global 

lebih baik dari pada tingkat keterikatan di kelas Eropa. 

 

 

Gambar 1.1 Hasil survei rata-rata keterikatan karyawan dalam cakupan global, 

sumber: http://www.employee-engagement-index.com (2015) 

Pada survei tersebut juga memberikan informasi tentang tingkatan 

karyawan yang engaged berdasarkan usia, dimana di jelaskan bahwa karyawan 

yang berusia 25 sampai 30 tahun dan 51 tahun keatas cenderung lebih engaged 

terhadap organisasi. Dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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Gambar 1.1 Hasil survei rata-rata keterikatan karyawan dalam cakupan global, 

sumber: http://www.employee-engagement-index.com (2015) 

Perbowo et al., (2017) mengatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi keterikatan karyawan adalah gaya kepemimpinan, pemimpin 

sebagai atasan sangat berperan penting dalam meningkatkan tingkat keterikatan 

karyawan di organisasi hal ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Ravikumar (2013), Manurung et al., (2013), Bedarkar (2013) menambahkan 

bahwa keterikatan karyawan bergantung terhadap organization culture, gaya 

kepemimpinan serta working life sebagai faktor penggerak. 

Xanthopoulou (2011), meneliti bahwa gaya kepemimpinan memiliki 

keterkaitan yang kuat terhadap keterikatan karyawan. Dibley, (2009) 

menambahkan bahwa adanya korelasi yang signifikan antara keterikatan 

karyawan dengan kepemimpinan yang transformasional. Disisi lain, Akanji et al., 

(2018) berpendapat bahwa kepemimpinan yang transformasional dapat 

mengembangkan karyawan untuk menjadi lebit terikat, berpatisipasi dengan 

tujuan dari organisasi.  
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Demikian halnya dengan kompensasi, Mochammad perbowo (2017), 

Ravikumar (2013), Anitha (2014), Singh et al., (2012), Indriyani (2017) 

mengatakan dalam jurnalnya bahwa kompensasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keterikatan karyawan. D.S.K (2016) menambahkan bahwa 

kompensasi mampu menimbulkan perubahan individu ke tahap yang lebih baik. 

Pemberian kompensasi yang sesuai dan pantas dapat mempengaruhi kinerja dan 

keterikatan karyawan. 

Selain kepemimpinan, kompensasi, variabel  lingkungan kerja juga di dalam 

penelitian Perbowo (2017), Khalid (2015), Singh et al., (2012), Albdour et al., 

(2014), Kaya (2014) berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan. 

Pemenuhan akan kenyamanan dan keamanan serta fasilitas penunjang kerja yang 

memadai berdampak terhadap upaya meningkatkan karyawan yang engaged. 

Khalid (2015) mendefinisikan bahwa komitmen organisasi dijadikan 

sebagai sarana orientasi karyawan di dalam organisasi dalam artian kesetiaan, 

dedikasi diri, turut terlibat di organisasi dalam mewujudkan tujuannya. 

Kunjungan wisatawan yang menikmati keindahan pariwisata Batam 

mengalami peningkatan tercatat pada Tabel berikut jumlah kunjungan wisatawan 

3 tahun terkahir.  
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Tabel 1.1 
Kunjungan wisatawan ke Batam 

 

Tahun Jumlah 

2014 1,454,110  pengunjung 

2015 1,512,000  pengunjung 

2016 1,602,720  pengunjung 

2017 1,707,800  pengunjung 

 
Sumber: www.bpbatam.go.id  

Melihat jumlah kunjungan yang terus bertambah, para pengembang 

memanfaatkan peluang ini dengan berinvestasi membuka hotel yang baru. Di kota 

Batam tercatat  rekor pertumbuhan hotel yang baru beroperasi terdiri dari 184 

hotel di tahun 2015 dan 190 hotel di tahun 2016. 

 Hal ini menunjukkan bila persaingan bisnis yang semakin ketat di sektor 

akomodasi perhotelan. Bagaimana organisasi menyikapi ini dalam hal menjaga 

orang-orang terbaik yang rela mendedikasikan diri, memiliki komitmen yang kuat 

untuk unggul bersaing. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti dan mengalisa lebih dalam 

hal-hal apa saja yang mempengaruhi keterikatan karyawan. Peneliti sangat tertarik 

meneliti tentang topik keterikatan karyawan karena berperan sangat penting untuk 

kelangsungan bisnis. Adapun judul penelitian yang dipilih dan akan diteliti ini 

adalah  “Analisa pengaruh dari gaya kepemimpinan, kompensasi, lingkungan 

kerja dan komitmen organisasi terhadap keterikatan karyawan pada 

karyawan hotel bintang 4 di Batam”. 
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1.1 Permasalahan Penelitian 

a. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari gaya kepemimpinan 

terhadap keterikatan karyawan?  

b. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari kompensasi terhadap 

keterikatan karyawan? 

c. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari lingkungan kerja terhadap 

keterikatan karyawan? 

d. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari komitmen organisasi 

terhadap keterikatan karyawan ? 

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.2.1 Tujuan Penelitian 

Beriku tujuan penelitian berdasarkan penjelasan dari latar belakang. 

a. Untuk menganalisa pengaruh dari gaya kepemimpinan terhadap 

eterikatan Karyawan. 

b. Untuk menganalisa pengaruh dari kompensasi terhadap keterikatan 

karyawan. 

c. Untuk menganalisa pengaruh komitmen organisasi terhadap keterikatan 

karyawan. 

d. Untuk menganalisa pengaruh dari komitmen organisasi terhadap 

keterikatan karyawan. 

1.2.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat bagi penulis 
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Membantu penulis untuk mengetahu lebih dalam di bidang Sumber Daya 

Manusia dan menambah informasi tentang aktivitas langsung di 

perusahaan secara khusus yang berhubungan dengan keterikatan 

karyawan. 

b. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil dari penelitian ini berguna bagi perusahaan untuk 

mengetahui langsung faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

keterikatan karyawan dan menerapkan model pendukung penelitian yang 

baik di perusahaan sehingga dapat memberi pengaruh untuk meningatkan 

keterikatan karyawan. 

c. Bagi Akademisi 

Penelitian ini bisa berguna bagi para akademisi jika ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut 

d. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa 

Universitas Internasional Batam secara Khusus bagi Fakultas Ekonomi 

1.3 Sistematika Perusahaan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara garis 

besar mengenai pembahasan masing – masing bab dalam penelitian. Penelitian ini 

terdiri dari 5 bab. Sistematika dari pembahasan akan penelitian ini sebagai berikut. 

BAB I         : PENDAHULUAN 
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Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, 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 peneltian yang digunakan dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III       : METODE PENELITIAN 

Bab ini akanamenguraikan rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode 

analisis data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

BAB IV       : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menguraikan proses pengujian data dan pembahasan 

yang meliputi : Deskriptif objek penelitian, statistik deskriptif, uji 

outlier, uji kualitas data, uji normalitas data dan uji hipotesis serta 

pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB V        : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan 

hasil pembahasan yang dilakukan, keterbatasan yang dihadapi, dan 

memberikan rekomendasi hasil penelitian yang diperoleh. 
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