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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada era globalisasi saat ini, sektor pariwisata merupakan industri terbesar 

dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Secara umum pariwisata dipandang 

sebagai sektor yang dapat membuka lapangan usaha baru, membuka lapangan kerja 

serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kota Batam merupakan salah 

satu kota di Indonesia yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing, maka Kota 

Batam pun harus melakukan pembenahan terhadap semua potensi pariwisata yang 

ada pada selama ini, maka dari itu dibutuhkan sumber daya yang memiliki 

kompeten keterampilan kerja yang tinggi dan baik, agar produktivitas karyawan 

dapat meningkat dan menghasilkan kinerja yang baik sehingga tujuan yang 

ditetapkan karyawan dapat tercapai. 

Batam merupakan salah satu pintu masuk bagi wisatawan asing ke 

Indonesia dan juga bagi wisatawan domestik untuk berpergian ke luar negeri. 

Dengan meningkatnya kegiatan pariwisata di Kota Batam, maka jumlah hotel dan 

resort sebagai fasilitas akomodasi juga ikut meningkat di Kota Batam pastinya. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, 

mereka mencatat jumlah wisman yang datang berkunjung ke Kota Batam pada 

December 2018 mencapai 233.153, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam 

mengatakan bahwa angka ini sebesar 50,15 persen dibandingkan dengan angka 

pada bulan November 2018 sebanyak 155.283 jiwa. Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kota Batam juga menyatakan bahwa wisman asal Singapura yang mendominasi 

angka tertinggi yaitu dengan 93.545 jiwa (www.batamkota.bps.go.id). 
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 Kedatangan wisatawan domestik dan wisatawan asing ke Kota Batam pada 

umumnya adalah untuk kegiatan bisnis atau rekreasi, karena itu Kota Batam 

memerlukan fasilitas pendukung seperti akomodasi untuk tempat menginap, salah 

satunya adalah hotel dan resort yang menyediakan fasilitas lengkap untuk 

pertemuan bisnis untuk rekreasi. Akhir-akhir ini bisnis perhotelan dan resort di 

Kota Batam cukup menjanjikan, ini terkait dengan jumlah wisatawan yang datang 

menginap di hotel dan resort, khususnya hotel dan resort berbintang. Berikut 

adalah daftar resort  berbintang yang sering dikunjungi oleh wisatawan. 

Tabel 1.1 

Daftar Resort di Batam 

    No.               Nama Resort              Lokasi 

    1.            Montigo Resort            Nongsa 

    2.                   HARRIS Resort            Barelang 

    3.                                  Holiday Inn Resort            Sekupang 

    4.                                  Turi Beach Resort                 Nongsa 

    5.                                  Nongsa Point Marina            Nongsa 

 Sumber : (www.batamnews.co.id)  

 Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting, karena  

sumber daya manusia dipandang sebagai faktor pendorong utama dalam 

menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Memacu pada keterampilan kerja,  

keterampilan kerja adalah karyawan yang memegang posisi dalam keterampilan 

teknis, keterampilan dalam hubungan kemanusiaan, dan keterampilan dalam cara 

konseptual dengan indikator, kesesuaian penempatan, keterampilan hubungan 
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manusia, keterampilan konseptual, dan keterampilan yang disesuaikan dalam 

pekerjaan dan tugas (Ibrahim et al., 2017). Dengan adanya keterampilan kerja maka 

akan sangat memudahkan karyawan untuk lebih teliti serta dapat menghindari 

kesalahan dalam melakukan sebuah pekerjaan. 

 Menurut Champan et al., (2017) metode pelatihan adalah kegiatan individu 

dalam meningkatkan kinerja dan pengetahuan profesional di bidangnya. Metode 

pelatihan adalah proses yang memberikan pengetahuan kepada karyawan untuk 

melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar, karena dengan 

adanya pelatihan yang tepat maka akan sangat membantu serta memudahkan 

karyawan dalam melaksanakan  sebuah tanggung jawab yang diberikaan kepadanya 

atau pekerjaan dan juga dapat membantu karyawan dalam menghindari terjadinya 

kesalahan. 

 Kinerja karyawan dapat didefinisikan sebagai perilaku atau kegiatan yang 

ditampilkan oleh seseorang dalam kaitannya dengan tugas kerja di organisasi, 

departemen, dilaksanakan sesuai potensi yang dimilikinya, dalam rangka 

menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi organisasi, masyarakat luas, atau bagi 

dirinya sendiri (Shafiq & Hamza, 2017). 

Menyadari pentingnya pengaruh keterampilan kerja, metode pelatihan, 

pengetahuan terhadap manajemen, dukungan dari organisasi dan kepemimpinan 

yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian ini dengan judul: : “Pengaruh Keterampilan Kerja, 

Metode Pelatihan, Pengetahuan Manajemen, Dukungan Organisasi dan 

Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada Resort di Batam”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Persamalahan umum yang dihadapi oleh semua perusahaan di Kota Batam 

adalah kurang memiliki tenaga kerja yang profesional. (batampos.co.id). 

Keterampilan kerja, metode pelatihan, pengetahuan manajemen, dukungan 

organisasi dan kepemimpinan memainkan peran yang sangat penting dalam hal 

untuk mencapai target perusahaan karena dengan adanya keterampilan kerja pada 

karyawan, maka karyawan akan melakukan pekerjaannya dengan semaksimal 

mungkin yang di dukung dengan lingkungan dimana karyawan tersebut bekerja. 

Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh keterampilan kerja dengan kinerja karyawan ? 

2. Apakah ada pengaruh metode pelatihan dengan kinerja karyawan ? 

3. Apakah ada pengaruh pengetahuan manajemen dengan kinerja karyawan ? 

4. Apakah ada pengaruh dukungan organisasi dengan kinerja karyawan ? 

5. Apakah ada pengaruh kepemimpinan dengan kinerja karyawan di ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui apakah ada pengaruh keterampilan kerja dengan kinerja 

karyawan.  

2. Mengetahui apakah ada pengaruh metode pelatihan dengan kinerja 

karyawan.  
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3. Mengetahui apakah ada pengaruh pengetahuan manajemen dengan kinerja 

karyawan. 

4. Mengetahui apakah ada pengaruh dukungan organisasi dengan kinerja 

karyawan. 

5. Mengetahui apakah ada pengaruh kepemimpinan dengan kinerja 

karyawan.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Penulis, dalam penelitian ini penulis dapat mengetahui 

seberapa besar pengaruh keterampilan kerja, metode pelatihan, pengetahuan 

manajemen, dukungan organisasi serta kepemimpinan yang baik terhadap 

kinerja seorang karyawan, serta penulis juga dapat belajar serta menambah 

banyak wawasan tentang ilmu manajemen sumber daya manusia yang 

kedepannya dapat diaplikasikan di dunia kerja. 

2. Manfaat Bagi Perusahaan, sebagai bahan pertimbangan pihak manajemen 

sumber daya untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan 

metode pelatihan yang berkesinambungan atau yang cocok dengan 

kemampuan karyawan, serta bisa dijadikan sebagai bahan referensi dalam 

penerimaan karyawan dengan memperhatikan keterampilan kerja, 

pengetahuan manajemen, dan karakteristik tiap pelamar kerja. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, bahwa penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai sumber referensi dasar peluasan penelitian dan 

penambahan wawasan untuk pengembangan selanjutnya. 
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1.4  Sistematika Pembahasan 

Hasil penelitian ini dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan kerangka 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I  :PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika 

penulisan penelitian yang dilakukan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori tentang penelitin terlebih dahulu yang 

diperlukan dalam mengakaitkan dengan model penelitian kita dan 

teori-teori yang diperlukan dalam menjelaskan variabel yang diteliti. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, metode penelitian, 

prodesur pengumpulan data, metode analisis, variabel penelitian dan 

pengukurannya, waktu dan tempat penelitian. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab yang berisi analisis data yang telah diperoleh 

dalam penelitian. Analisis data yang dilakukan meliputi analisis 

statistik yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap 

hipotesis penelitian. 
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BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diambil, keterbatasan pada 

penelitian ini, serta memberikan rekomendasi yang terbaik sesuai 

dengan hasil penelitian 
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