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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sektor pariwisata Indonesia berkontribusi untuk kira-kira 4 persen dari 

total perekonomian. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia ingin meningkatkan 

angka ini dua kali lipat menjadi 8 persen dari PDB. Dalam rangka mencapai target 

ini, pemerintah akan berfokus pada memperbaiki infrastruktur Indonesia 

(termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi), akses kesehatan dan 

kebersihan dan juga meningkatkan kampanye promosi online diluar negeri. 

Pemerintah juga merevisi kebijakan akses visa gratis di tahun 2015 untuk menarik 

lebih banyak turis asing (www.indonesia-investment.com, 2016). Kota batam 

mengadakan tahun kunjungan yang bertajuk Visit Batam 2010 - Experience It 

yang didukung oleh aneka macam fasilitas hotel dan resort berstandar 

internasional dan berbagai macam kegiatan wisata lainnya yang bertujuan untuk 

memberikan rasa nyaman dan kepuasan sendiri bagi wisatawan yang berkunjung 

ke Batam.  

Kota Batam yang memiliki letak strategis dan berbatasan langsung dengan 

Singapura dan Malaysia, tidak heran jika Batam sering kedatangan turis turis dari 

negara tersebut, khususnya pada akhir pekan. Kunjungan wisatawan manca negara 

ke Kepri naik 15,80 persen dibandingkan dengan 2018 lalu. Hingga April 2019 

tercatat 916.260 orang wisman yang masuk ke Kepri. Hal ini menjadikan Kepri 

pintu masuk wisman terbesar kedua di Indonesia, setelah Bali. Wisman yang 

berkunjung ke kepri 
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terbanyak masuk dari Batam. Hingga April tercatat 616.329 wisman yang masuk 

dari Batam disusul oleh Bintan sebanyak 205.064 kunjungan, sedangkan sisanya 

terbagi antara Karimun dan Tanjung Pinang. Berdasarkan jumlah tersebut Kepri 

mengumpulan 17,89 persen dari keseluruhan wisman di Indonesia dan berada 

pada peringkat kedua sebagai pintu masuk terbesar, Kepri berhasil menggusur 

DKI Jakarta ke peringkat ketiga. Wisman yang masuk melalui ibukota selama 

bulan Januari hingga April, tercatat sebanyak 789.142 orang atau menyumbang 

15,41 persen dari keseluruhan kunjungan wisman di Indonesia, sedangkan 

peringkat pertama diduduki oleh Bali dengan 1.819.209 wisman yang masuk 

melalui bandara Ngurah Rai (www.batamtoday.com, 2019)  

 Menurut data BPS di bulan Desember 2018, tercatat sebanyak 319.451 

kunjungan wisatawan ke provinsi kepri yang mengalami kenaikann sebanyak 

44,59 persen dibanding November 2018 yang mencapai 220.938 kunjungan. 

Alasan dibalik kenaikan jumlah kunjungan bulan Desember 2018 ini antara lain 

kenaikan jumlah kunjungan dari 4 lokasi yang ada di provinsi Kepri, yaitu Kota 

Batam yang mengalmi kenaikan sebesar 50,15 persen, Kota Tanjung Pinang 

sebesar 44,68 persen, Kabupaten Karimun sebesar 33,65 persen, serta Kabupaten 

Bintan sebesar 28,07 persen.  
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Tabel 1.1 

Jumlah Wisman yang Berkunjung ke Provinsi Kepri Desember 2017 dan 

November-Desember 2018 

 Pintu Masuk  Des 2017 Nov 2018 Des 2018 

 Batam   197.347 155.283 233.153   

 Bintan   44.783  47.883  61.258    

 Tanjungpinang 14.421  11.073  16.020    

Karimun  9.900  6.749  9.020   

 Jumlah  266.451 220.938 319.451 

Sumber: BPS Batam (2018) 

Berdasarkan data pada BPS Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang 

pada Provinsi Kepri pada bulan Desember 2018 mencapai rata-rata 65,63 persen 

atau naik sekitar 7,33 poin dibanding dengan TPK November 2018 sebesar 58,30 

persen. Jika dibandingkan dengan bulan Desember tahun sebelumnya, TPK hotel 

berbintang di Kepri juga naik sebesar 5,72 poin, dimana TPK bulan Desember 

2017 sebesar 59,91 persen. Pada bulan Desember 2018, TPK hotel berbintang di 

Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi 5,88 poin dibanding dengan TPK hotel 

berbintang secara nasional, dimana rata-rata TPK Nasional sebesar 59,75 persen. 
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Tabel 1.2 

TPK Menurut Klasifikasi Bintang di Provinsi Kepri Desember 2017 dan 

November-Desember 2018 

 Klasifikasi Bintang  Des 2017 Nov 2018 Des 2018 

 Bintang 1   56 %  69,14% 83,63%  

 Bintang 2   52,24% 53,43% 56,48%  

 Bintang 3   61,74% 58,46% 63,10% 

 Bintang 4   66%  62,05% 68%  

 Bintang 5   52,18% 45,93% 60,89% 

 Seluruh Bintang  59,91% 58,30% 65,63% 

Sumber: BPS Batam (2018) 

Memperhatikan jumlah wisman yang datang seperti yang dipaparkan diatas, maka 

Batam juga harus memiliki jumlah hotel yang memadai untuk bisa menampung 

jumlah wisman yang besar itu. Jumlah usaha jasa akomodasi yang ada di kota 

Batam sendiri pada tahun 2018 mencapai 224 usaha jasa akomodasi dengan 94 

usaha jasa akomodasi yang merupakan hotel berbintang dan 130 usaha jasa 

akomodasi yang merupakan hotel non bintang. Jika dibandingkan dengan jumlah 

jasa akomodasi yang ada di Kota Batam pada tahun 2017 dimana total terdapat 

213 usaha akomodasi dengan 91 hotel berbintang dan 122 hotel non bintang, 

sehingga dapat dikatakan terdapat peningkatan jumlah akomodasi yang kecil pada 

Kota Batam. Keberadaan hotel yang seperti itu bisa dikatakan tingkat persaingan 

hotel tersebut juga cukup tinggi, apalagi karena jumlah hotel hotel murah yang 

pelahan muncul. Kondisi tersebut dapat membuat penurunan kunjungan terhadap 
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beberapa hotel bintang, termasuk hotel berbintang 4 keatas. Oleh karena itu agar 

dapat bertahan dengan kondisi persaingan seperti itu adalah dengan menerapkan 

Entrepreneural Orientation (EO).  

Entrepreneural orientation (EO) adalah adalah proses pembuatan strategi 

yang menjadi ciri khas sebuah organisasi kewiraswastaan, pada studi sebelumnya 

ada 2 pendekatan konseptualisasi EO yang digunakan yaitu pendekatan komposit 

dan pendekatan multidimensional. Dalam pendekatan dimensi komposit, EO 

mewakili konstruk undimensional yang ditandai oleh Innovativeness, Risk-Taking, 

dan Proactive. Sedangkan dalam pendekatan multidimensi EO ditandai dengan 

Innovativeness, Autonomy, Risk-Taking, Proactive, dan Competitive Aggressive 

yang bervariasi secara mandiri dan bergantung pada konteks eksternal dan internal. 

Banyak penelitian dibidang kewirausahaan yang berfokus untuk mempelajari 

hubungan antara EO dan kinerja karena dipercaya bahwa jika EO yang kuat 

berperforma jauh lebih baik daripada mereka yang tidak mengadopsi EO. 

Innovativeness adalah kecenderungan suatu perusahaan/organisasi untuk 

mengembangkan sesuatu yang baru yang belum ditemukan oleh kelompok lain. 

Autonomy adalah tindakan yang dilakukan oleh sebuah individu atau sebuah tim 

dalam mengembangkan suatu visi dan misi dan meneruskannya hingga selesai. 

Risk-Taking adalah sejauh mana seorang manajer atau pemilik berani mengambil 

resiko dan komitmen dimana peluang untuk gagal lebih besar daripada peluang 

berhasil. Proactive adalah tindakan sebuah perusahaan dimana mereka berinisiatif 

untuk meraih peluang yang baru. Competitive Aggressive adalah tindakan yang 

dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menantang dan mengungguli pesaingnya 

(Shan, 2016).  Untuk itu peneliti mencoba menerapkan strategi EO ini pada hotel 
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berbintang yang terdapat di kota Batam agar dapat meningkatkan performa pada 

hotel berbintang, oleh karena itu judul penelitian yang digunakan adalah 

‘Pengaruh Entrepreneural Orientation terhadap Firm Performance melalui 

Innovation Speed pada hotel berbintang di Batam’  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dipaparkan diatas, maka 

permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti antara lain: 

a. Apakah Innovativeness memiliki dampak positif pada Innovation 

Speed dari hotel berbintang ?  

b. Apakah Autonomy memiliki dampak positif pada Innovation Speed 

dari hotel berbintang ?  

c. Apakah Risk-Taking memiliki dampak positif pada Innovation Speed 

dari hotel berbintang ?  

d. Apakah Proactiveness memiliki dampak positif pada Innovation Speed 

dari hotel berbintang ?  

e. Apakah Competitive Aggressiveness memiliki dampak positif pada 

Innovation Speed dari hotel berbintang ?  

f. Apakah Innovation Speed memiliki dampak positif pada Firm 

Performance dari hotel berbintang ?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan pertanyaan pada Permasalahan Penelitian diatas, maka tujuan 

yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui apakah Innovativeness akan memiliki dampak 

positif pada Innovation Speed dari hotel berbintang. 

b. Untuk mengetahui apakah Autonomy akan memiliki dampak positif 

pada Innovation Speed dari hotel berbintang. 

c. Untuk mengetahui apakah Risk-Taking akan memiliki dampak positif 

pada Innovation Speed dari hotel berbintang. 

d. Untuk mengetahui apakah Proactiveness akan memiliki dampak 

positif pada Innovation Speed dari hotel berbintang. 

e. Untuk mengetahui apakah Competitive Aggressiveness akan memiliki 

dampak positif pada Innovation Speed dari hotel berbintang. 

f. Untuk mengetahui apakah Innovation Speed akan memiliki dampak 

positif pada Firm Performance dari hotel berbintang. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Bagi pelaku usaha : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah 

pembelajaran bagi pelaku usaha untuk dapat mengetahui langkah apa saja 

yang dapat diambil untuk memajukan usahanya. 

b. Bagi akademis : penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi 

atau informasi bagi penelitian selanjutnya agar dapat disempurnakan pada 

kemudian hari. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

BAB I  : PENDAHULUAN 
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Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang 

penelitian yang disertai dengan data – data yang mendukung, 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II  : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan pustaka 

sebagai landasan teori yang mendukung penelitian ini, definisi 

variabel dependen, hubungan antar variabel serta model penelitian 

dan perumusan hipotesis 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan uraian tentang rancangan 

penelitian yang disertai dengan pengertian – pengertian yang 

mendukung penelitian, objek penelitian, definisi operasional 

variabel, teknik pengumpulan data dan metode analisa data. 

 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan hasil olahan data dalam 

penelitian ini, seperti statistik deskriptif yang melakukan analisa 

tentang demografi responden, analisis kuantitatif, hasil uji asumsi 

klasik dan uji hipotesis. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini  akan dijelaskan tentang kesimpulan, dan 

saran dari penelitian ini sekaligus berisikan rekomendasi bagi 
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penelitian selanjutnya agar dapat lebih disempurnakan di masa 

yang akan datang. 
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