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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sehubungan dengan perkembangan ekonomi pada abad ke-21 memicu 

adanya transformasi struktural dengan pergeseran kontribusi pertumbuhan dari 

sektor ekonomi primer (sektor pertanian) ke sektor tersier (sektor jasa) (Sukamara 

et al., 2017). Sektor jasa adalah dukungan dari pertumbuhan ekonomi suatu 

negara yang menjadi sektor terbesar dengan pertumbuhan tercepat secara global 

dan memberikan kontribusi besar terhadap lapangan kerja (Lashmi dan Kumar, 

2012). Perubahan-perubahan ini memiliki dampak positif pada industri pariwisata 

yang mengalami perkembangan pesat dan semakin kompetitif. Pada tahun 2018, 

industri pariwisata mengalami pertumbuhan sebesar 3,9 persen, dibandingkan 

dengan ekonomi global yaitu 3,2 persen (World Travel Tourism Council, 2018). 

Perkembangan industri pariwisata berdampak positif bagi perekonomian 

nasional, mendorong lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan publik oleh 

(Evita et al., 2012). Di Indonesia, sektor pariwisata adalah kekuatan sebagai 

pertumbuhan ekonomi nasional. Laporan pertanggungjawaban kinerja 

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (2016), mengungkapkan bahwa 

pariwisata berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia dengan 

kontribusi Rp500,19 triliun (4,03 persen dari produk domestik bruto (PDB) 

nasional) terhadap PDB nasional pada tahun 2016. Pencapaian ini adalah 80,6 

persen dari target yang telah diatur sebelumnya. Selain itu, sektor pariwisata juga 

berkontribusi terhadap lapangan kerja nasional dengan jumlah 12 juta orang, yaitu 
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102 persen dari target yang direncanakan. Dengan demikian, sektor pariwisata 

dapat dianggap sebagai sektor yang efektif untuk menjawab kebutuhan 

peningkatan nilai tambah ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan dan 

menciptakan lapangan kerja. 

Kondisi ini juga terjadi di sektor pariwisata di Batam, yang terkenal dengan 

letaknya yang strategis dalam jalur pelayaran Internasional serta berbatasan oleh 

negara Singapura dan Malaysia. Batam sendiri telah mengalami pengembangan 

yang cukup pesat dalam sektor perhotelan yakni perolehan jumlah hotel yang 

dimiliki Batam meningkat yaitu dari tahun 2016 sebanyak 197 hotel dan pada 

tahun 2018 menjadi 224 hotel (BPS Kota Batam, 2018). 

Hal ini juga dapat dilihat dari naiknya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota 

Batam pada Januari 2019 mengalami kenaikan, tercatat adanya 131.490 

kunjungan wisatawan sedangkan pada tahun 2018 dengan periode yang sama 

sebanyak 115.551 kunjungan artinya adanya kenaikan sebesar 13,79 persen dan 

Batam masih menjadi penyumbang wisatawan terbesar di Provinsi Kepulauan 

Riau. Dari total kunjungan wisatawan tersebut masih didominasi oleh wisatawan 

asal negara Singapura pada Januari 2019, jumlah kunjungan wisatawan Singapura 

mencapai 69 ribu, sedangkan sisanya berasal dari Malaysia, China, India, dan 

Korea Selatan. Batam juga memenuhi target kunjungan wisata yang ditetapkan 

Kementrian Pariwisata sebesar 1,8 pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.887.244 

wisatawan. Sementara tahun 2019 ini, target yang ditetapkan untuk Batam yakni 

2,4 juta kunjungan wisatawan (www.batamnews.co.id). Kondisi ini menjadi 
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tantangan bagi para pelaku pariwisata untuk memberikan keunggulan dan layanan 

berstandar internasional untuk bersaing dengan pariwisata lainnya. 

Dalam upaya mendukung pariwisata di kota Batam, perlunya peningkatan 

sarana dan prasarana agar kunjungan wisatawan ke Kota Batam terus menanjak 

setiap tahunnya. Hotel dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dalam upaya 

memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan, keindahan, dan sebuah 

keistimewaan yang dapat memberikan kesan baik bagi setiap wisatawan. 

Menghadapi lingkungan yang semakin kompetitif membutuhkan pengusaha hotel 

mengembangkan strategi untuk bertahan dalam situasi yang semakin kompetitif 

ini. Selanjutnya, dapat dibandingkan bahwa tingkat penghunian kamar (TPK) 

hotel berbintang empat pada bulan Desember 2017 memiliki rata-rata sebesar 

66,00 persen sedangkan pada tahun 2018 dengan periode yang sama memiliki 

rata-rata 68,00 persen (BPS Kota Batam, 2018). 

Hasil tersebut menunjukkan peningkatan TPK yang terjadi pada hotel 

bintang 4 di Batam. Oleh karena itu, hotel dapat dijadikan salah satu pendukung 

sarana dan prasana untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Kota 

Batam. Demi tercapainya target 2,4 juta kunjungan wisatawan yang ditargetkan 

Kementrian Pariwisata pada tahun 2019, maka setiap pengusaha hotel ataupun 

pemimpin hotal harus siap meningkatkan pelayanan dalam melayani tamu asing 

maupun lokal (BPS Kota Batam, 2018). Persaingan yang ketat pada sektor 

industri perhotelan membuat hotel-hotel berbintang di Kota Batam terpaksa 

meningkatkan strategi salah satunya dalam bentuk layanan secara kualitas dan 

kuantitas, namun hal tersebut tentu saja kurang lengkap. Membangun interaksi 

Wisnu Dwiputra. Analisis Pengaruh Ethical Leadership Terhadap Employee Performance, dengan Employee 
Engagement dan Organizational Citizen Behavior (OCB) sebagai Variabel Mediasi pada Karyawan Hotel  
Bintang Empat di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



4 

 

Universitas Internasional Batam 
 

terhadap pelanggan dengan mempertahankan keramahan serta mengutamakan 

kepuasan konsumen. Maka dari itu, diperlukannya seorang pemimpin yang 

mampu meningkatkan kinerja karyawannya dengan menggerakkan rasa 

keterlibatan karyawan dan perilaku organizational citizen behavior (OCB) yang 

kuat agar karyawan dapat dengan loyal memberikan kontribusi penuh dan jauh 

lebih baik terhadap perusahaan maupun organisasinya (hotel). 

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan, keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuan strategis sangat bergantung pada kinerja karyawan. Pemimpin 

sebagai panutan menjadi sumber penting panduan etis bagi karyawan dan pada 

saat yang sama, harus bertanggung jawab atas pengembangan moral organisasi. 

Akibatnya, perilaku etis dan moral pemimpin semakin dibutuhkan (Sugianingrat 

et al., 2019). Pengaruh ethical leadership terhadap employee performance 

ditunjukkan dari hasil riset yang dilakukan oleh (Obicci, 2015). Hasil penelitian 

lebih lanjut dari Men (2015), dan Khuong & Dung (2015), menyimpulkan bahwa 

ethical leadership mampu memberikan keterikatan hubungan terhadap employee 

engagement. 

Sementara itu, penelitian yang menghubungkan ethical leadership dengan 

OCB adalah dari (Poohongthong et al., 2014), (Yates, 2014) dan (Mo & Shi, 

2017). Hasil penelitian sebelumnya juga memaparkan dampak employee 

engagement pada OCB, berdasarkan (Rurkkhum & Kenneth, 2012) dan (Ahmed 

et al., 2012). Employee engagement juga berdampak pada employee performance, 

seperti yang ditunjukkan oleh (Bedarkar & Pandita, 2014). Hasil riset lain 

tentunya memperlihatkan hasil yang sama bahwa OCB memiliki pengaruh pada 
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employee performance. Berdasarkan kerangka kerja sebelumnya dan hasil 

penelitian, ethical leadership dapat mempengaruhi employee engagement, OCB 

dan employee performance dari hasil riset yang teliti hal ini ditinjau oleh 

Maharani et al., (2013) dan Kilinc & Ulusoy (2014). 

Kepuasan pelanggan adalah salah satu tolak ukur penilaian kinerja 

karyawan, Kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja hotel disebebakan oleh kinerja 

organisasinya dan juga ditentukan oleh kinerja karyawannya (Kingir & Mesci, 

2012). Seperti yang dinyatakan oleh Evans & Lindsay (2012), nilai-nilai hotel 

terletak pada sumber daya manusianya, terutama kinerja karyawan dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka. 

Kiruja dan Mukuru (2013), juga menyatakan bahwa keberhasilan organisasi 

dalam mencapai tujuan strategis sangat tergantung pada tingkat kinerja individu. 

Sebagian dari banyak faktor pendukung yang memiliki pengaruh terhadap 

employee performance adalah leadership. Faktor penting dalam menentukan 

kinerja karyawan dan kemampuan beradaptasi organisasi terhadap perubahan 

adalah leadership. Leadership memvisualisasikan hubungan seorang pemimpin 

dan bawahan dan bagaimana pemimpinan mengarahkan bawahan mereka dalam 

mencapai tujuan organisasi (Achmad & Sutikno, 2014). 

Untuk mengambil pandangan menyeluruh mengenai penelitian ini, saya 

mengkonseptualisasikannya kedalam bentuk proposal skripsi dengan judul 

“Analisis Pengaruh Ethical Leadership terhadap Employee Performance, 

dengan Employee Engagement dan Organizational Citizen Behavior sebagai 

Variabel Mediasi pada Karyawan Hotel Bintang Empat di Kota Batam”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian  

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, diperoleh hasil 

permasalahan yang dirumuskan dalam riset ini, yakni terkait dengan: 

1. Apakah ethical leadership berpengaruh signifikan terhadap employee 

engagement? 

2. Apakah ethical leadership berpengaruh signifikan terhadap 

organizational citizen behavior (OCB)? 

3. Apakah ethical leadership berpengaruh signifikan terhadap employee 

performance? 

4. Apakah employee engagement berpengaruh signifikan terhadap 

employee performance? 

5. Apakah organizational citizen behavior (OCB) berpengaruh signifikan 

terhadap employee performance? 

6. Apakah ethical leadership berpengaruh signifikan terhadap employee 

performance dengan employee engagement sebagai variabel mediasi? 

7. Apakah ethical leadership berpengaruh signifikan terhadap employee 

performance dengan organizational citizen behavior (OCB) sebagai 

variabel mediasi? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Riset ini bertujuan mencapai beberapa landasan sebagai berikut:  
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1. Untuk mengetahui dampak signifikan ethical leadership terhadap 

employee engagement. 

2. Untuk mengetahui dampak signifikan ethical leadership terhadap 

organizational citizen behavior (OCB). 

3. Untuk mengetahui dampak signifikan ethical leadership terhadap 

employee performance. 

4. Untuk mengetahui dampak signifikan employee engagement terhadap 

employee performance. 

5. Untuk mengetahui dampak signifikan organizational citizen behavior 

(OCB) terhadap employee performance. 

6. Untuk mengetahui dampak signifikan ethical leadership terhadap 

employee performance dengan employee engagement sebagai variabel 

mediasi. 

7. Untuk mengetahui dampak signifikan ethical leadership terhadap 

employee performance dengan organizational citizen behavior (OCB) 

sebagai variabel mediasi. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Riset ini hendaknya mampu menghasilkan gagasan sederhana mengenai 

inti permasalahan topik dan variabel-variabel yang diteliti peneliti, 

sehingga peneliti mendapatkan gambaran jelas mengenai apa yang akan 

diteliti kedepannya. 

2. Bagi Perusahaan 
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Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyampaikan pemikiran dan 

pengetahuan terhadap manfaat untuk meningkatkan kinerja karyawan 

maupun pengusahan, khususnya pada lingkungan kerja di perusahaan 

maupun institusi. 

3. Bagi Akademisi 

Diharapkan riset ini mampu dijadikan bakal referensi sehubungan 

dengan Manajemen Sumber Daya Manusia serta diperuntukkan untuk 

peneliti baru yang akan meneliti mengenai efek fenomena ethical 

leadership terhadap employee performance. 

 

1.4 Sistematika Penelitian  

Dalam menyederhanakan bahasan selanjutnya, penyusususan dalam 

penulisan riset ini dikelompokkan dalam bab-bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Melampirkan latar belakang masalah dari riset yang dijadikan 

landasan dasar dalam menindak lanjuti riset, tujuan dan manfaat 

riset, serta sistematika penulisan. 

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Menyajikan teori yang akan digunakan sebagai landasan dasar 

untuk menganalisa masalah yang berhubungan dengan ethical 

leadership, employee engagement, dan OCB terhadap employee 

performance. 

BAB III : METODE PENELITIAN  
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Berisikan uraian rancangan penelitian, pengujian hipotesis, 

metode analisis, serta penentuan sampel dan data yang akan 

digunakan. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan hasil dari analisa data yaitu menguji kualitas data 

hipotesis, membandingkan hasil pengujian dengan penelitian 

sebelumnya, dan hasil statistika deskriptif dari kuesioner. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dari 

seluruh pembahasan yang sudah penulis sajikan, keterbatasan 

yang dialami penulis selama proses penelitian, rekomendasi, 

termasuk masukan untuk pembaca dan calon peneliti selanjutnya. 
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