BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian
Di dalam dunia kerja khususnya yang berkaitan dengan dunia industri

sebuah komitmen organisasi menjadi suatu hal yang sangat penting karena
komitmen dipengaruhi oleh tingkat kepuasan kerja seorang karyawan, sementara
kepuasan kerja seorang karyawan juga dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya
diantaranya

adalah

lingkungan

kerja,

pemberdayaan

kerja,

serta

gaya

kepemimpinan. Salah satu jenis industri yang menjadi pusat perhatian sekarang
ini adalah industri pariwisata.
Dalam era globalisasi saat ini sektor pariwisata merupakan industri
terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Sektor pariwisata akan
menjadi pendorong utama perekonomian dunia pada abad ke-21 dan menjadi
salah satu industri yang mengglobal. Pariwisata telah memberikan devisa yang
cukup besar bagi berbagai negara. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di
dunia yang terdiri dari 17.508 pulau atau disebut juga sebagai nusantara atau
negara maritim, telah menyadari pentingnya sektor pariwisata terhadap
perekonomian Indonesia dikarenakan pertumbuhan pariwisata Indonesia selalu di
atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal inipun didukung dengan terus
meningkatnya tingkat wisatawan yang datang ke Indonesia. Berikut Tabel 1.1
mengenai jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia tahun 2011-2013.
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Tabel 1.1
Jumlah Kedatangan Wisatawan ke Indonesia Tahun 2012-2014
Tahun Keseluruhan

Total

2012

8.044.462

2013

8.802.129

2014
(Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2015)

9.435.411

Dari tabel di atas, kita dapat melihat adanya peningkatan sebesar 6-9 %
wisatawan yang berkunjung ke Indonesia tiap tahunnya. Salah satu unsur penting
yang turut mendukung terselenggaranya pariwisata adalah hotel. Peranan hotel
dalam industri pariwisata sangatlah penting karena hotel merupakan sarana
akomodasi umum yang sangat membantu para wisatawan yang sedang
berkunjung untuk berwisata dengan jasa penginapan yang disediakan oleh hotel.
Hubungan industri perhotelan dan kepariwisataan memiliki kaitan yang
erat. Hotel termasuk sarana pokok kepariwisataan (main tourism superstructures)
yang berarti hidup dan kehidupannya banyak bergantung pada jumlah wisatawan
yang datang. Apabila diumpamakan industri pariwisata merupakan suatu
bangunan, maka sektor perhotelan merupakan tiangnya. Menurut data DTR
Global di tahun 2014 Indonesia membangun 149 hotel dengan total kamar 23 ribu
atau 7,7% dari dua ribu lebih hotel di Asia Pasifik sehingga menjadikan Indonesia
negara ketiga dengan investasi dan pembangunan hotel tertinggi di Asia setelah
China dan India (okezone.com, 2014).
Salah satu pulau yang menjadi pintu masuk wisatawan ke Indonesia adalah
pulau Batam. Batam merupakan salah satu pulau yang berada di antara perairan
Selat Malaka dan Selat Singapura. Pulau Batam yang merupakan bagian dari
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Propinsi Riau memiliki banyak nilai tambah. Dengan modal jalur pelayaran
internasional serta jarak dengan negara Singapura hanya 12.5 mil laut atau sekitar
20 Km, maka untuk memacu perkembangan di wilayah nusantara dari semua
aspek kehidupan khususnya dibidang ekonomi, maka Pemerintah Indonesia
mengembangkan Pulau Batam menjadi Otorita pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam (OPDIPB). Dikarenakan letak yang sangat strategis yaitu berada di
jalur pelayaran internasional, tidak heran Batam mempunyai tingkat kedatangan
wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Berdasarkan sumber jumlah wisatawan yang datang ke kota Batam
mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dapat diambil sebagai sampel, pada
bulan Desember 2014 jumlah wisman yang berkunjung ke Batam mencapai
171.907 orang, mengalami peningkatan sekitar 11,78 % apabila dibandingkan
dengan kedatangan wisman ke Batam pada tahun yang sebelumnya yaitu pada
bulan Desember 2013. Dengan semakin meningkatnya jumlah wisatawan asing
yang berkunjung ke Batam maka semakin meningkat pula Tingkat Penghunian
Kamar (TKP) hotel berbintang di Kota Batam. Dengan rata-rata 51,72 persen atau
naik sekitar 1.19 poin dibandingkan TKP pada bulan November sebesar 50,53
persen pada tahun 2014 (bps.go.id). Berikut Tabel 1.2 mengenai jumlah
wisatawan yang datang melalui pintu masuk pulau Batam 2012-2014.
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Tabel 1.2
Jumlah Kedatangan Wisatawan berdasarkan Pintu Masuk Pulau Batam 2012-2014
Tahun Keseluruhan

Total

2012

1.219.068

2013

1.336.430

2014
(Sumber : Bps.go.id, 2015)

1.332.114

Peneliti memilih karyawan hotel di kota Batam dengan alasan semakin
banyak hotel yang ada di kota Batam yang mana disebabkan oleh tingginya
wisatawan yang singgah di kota Batam. Hal ini membuat hotel di Batam
berlomba-lomba menarik para wisatawan untuk menikmati jasanya. Karyawan
hotel turut serta membantu perusahaan untuk maju, sehingga diperlukan tingginya
tingkat komitmen karyawan demi tercapainya tujuan perusahaan. Widodo (2010)
berpendapat bahwa tingkat turnover di Indonesia tinggi. Tingkat turnover tersebut
untuk posisi-posisi penting (level managerial dan diatasnya) umumnya berkisar
10-12% pertahun.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijaya, dkk (2008) di salah satu
hotel berbintang 3 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, rata – rata tingkat pindah
pekerja selama tahun 2008 yang paling tinggi berasal dari divisi Food and
Beverage Service yaitu sebesar 18,1%, kemudian dari divisi Front Office sebesar
15,38%. Tingginya angka turnover pada perusahaan di Indonesia serta akibat
buruk yang ditanggung oleh perusahaan, maka hal ini perlu dihindari. Untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya turnover karyawan,
manajemen perlu mendapatkan komitmen dari karyawan terhadap organisasinya
karena komitmen karyawan pada organisasi merujuk pada pengidentifikasian
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dengan tujuan organisasi, kemampuan segala daya untuk kepentingan organisasi
dan ketertarikan untuk tetap menjadi bagian organisasi. Serta komitmen karyawan
terhadap organisasi akan membuat karyawan setia pada organisasi dan bekerja
dengan baik untuk kepentingan organisasi (Widodo, 2010).
Sama halnya dengan kondisi karyawan hotel yang berada di kota Batam,
survey menunjukkan industri hospitality merupakan sektor dengan tingkat
turnover paling tinggi dibandingkan sektor lain. Akibatnya, 17% perusahaan di
sektor ini mengeluh bahwa tingginya angka turnover tersebut berdampak pada
produktivitas bisnis. Termasuk dalam industri hospitality adalah hotel dan
restoran (portalhr, 2009).
Oleh karena tingginya tingkat turnover di industri hospitality membuat
sangat diperlukannya komitmen organisasi pada setiap karyawan. Komitmen
organisasi mengacu pada keterikatan emosional karyawan, dan keterlibatan
terhadap organisasi. Hal ini umumnya dianggap sebagai tiga dimensi membangun
yang terdiri dari affective commitment, continuance commitment, dan normative
commitment. Hal ini diyakini bahwa pada affective commitment karyawan terus
bekerja dengan penuh pengabdian secara sukarela, continuance commitment
memastikan bahwa karyawan mempertahankan keanggotaan organisasinya,
namun karyawan yang berkomitmen biasanya merasa bahwa sudah menjadi
tugasnya untuk tetap berada didalam organisasi (Boehman, 2006).
Karyawan yang berkomitmen pada organisasinya dapat dengan mudah
menerima dan mematuhi tujuan serta goal dari organisasi. Individu dapat
berkomitmen terhadap organisasi karena dilatari berbagai alasan seperti karyawan
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mungkin tetap dalam organisasi dikarenakan nilai-nilai, misi, dan tujuan
organisasi selaras dengan nilai-nilaim misi serta tujuan dari karyawan itu sendiri.
Kemudian individu munkin tetap dalam organisasi karena dengan meninggalkan
organisasi dapat mempengaruhi prestise, manfaat serta jaringan sosialnya. Yang
lain juga berkomitmen terhadap organisasinya dikarenakan rasa kewajiban.
Masing-masing dari ketiga komitmen yaitu affective, continuance, dan normative
merupakan jenis-jenis independen dari komitmen yang ditemui pada tingkat yang
berbeda oleh semua individu dalam sebuah organisasi (Valentine et al., 2005).
Lingkungan kerja berkaitan dengan suasana di mana seorang individu
bekerja dalam sebuah organisasi. Hubungan positif antara rekan-rekan serta
manajemen mempengaruhi komitmen karyawan terhadap organisasi. Lingkungan
kerja dengan para karyawan yang saling mendukung terbukti dapat meningkatkan
komitmen karyawan terhadap perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian
Kirmizi & Deniz (2009), Abdullah dan Ramay (2012), Sari (2013), Javeira et al.,
(2013), Jain dan Kaur (2014), Ali dan Gulsen (2011).
Pemberdayaan dapat digambarkan sebagai upaya meningkatkan hak
seseorang dalam memutuskan dan sebuah proses pembelajaran melalui solidaritas,
saling berbagi, pelatihan dan kerjasama tim. Apabila pemberdayaan dilakukan
dengan sangat baik maka hal tersebut memungkinkan meningkatnya komitmen
karyawan terhadap perusahaan tempat dimana mereka bekerja. Hal ini didukung
oleh penelitian Samad (2007), Ismail et al., (2011), Javeira et al., (2013), Ayeni
dan Poopola (2007), Spreitzer (2007), Elnaga dan Imran (2014).
Kepemimpinan

adalah

tentang

bagaimana

seorang

leader

dapat
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mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain untuk berkontribusi
terhadap efektivitas dan keberhasilan organisasi. Kepemimpinan dapat membuat
karyawan lebih berkomitmen terhadap organisasi. Memiliki karyawan yang
berkomitmen serta termotivasi terhadap tujuan perusahaan adalah penting dimiliki
oleh setiap organisasi dalam rangka meningkatkan kompetensi inti serta
mendapatkan keuntungan kompetitif yang dapat menjamin keberhasilan
perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Long dan Thean (2011), Bass
(2006), Voon et al., (2011), Mckinnon et al., (2009), Chang dan Lee (2007), Rizi
et al., (2013), Clinebell et al., (2013), Ismail et al., (2011), Safa dan Dolatabadi
(2010).
Kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi dan evaluasi terhadap perkerjaan
yang dipengaruhi oleh kebutuhan, nilai-nilai, dan harapan yang dianggap penting
bagi dirinya. Kepuasan kerja mempengaruhi sikap orang terhadap pekerjaannya
dan berbagai aspek pekerjaan. Kepuasan kerja dapat membuat karyawan lebih
termotivasi dalam melakukan pekerjanya yang mana penting bagi keberhasilan
organisasi. Oleh karena itu pemahaman orang dalam pekerjaan serta hal yang
dapat memotivasi mereka dapat menjadi kekuatan pendorong dalam memperkuat
komitmen organisasi. Hal ini didukung oleh penelitian Sempane et al., (2008),
Azeem (2010), Liu dan Norcio (2009), Rita dan Ven (2008), Mohammed dan
Eleswed (2013), Aydogu dan Askigil (2011), Elyana et al., (2012), Anari (2011),
Sari (2013), Javeira et al., (2013), Ayeni dan Popoola (2007), Safa dan
Dolatadabadi (2010), Malik et al., (2010).
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen
organisasi dengan kepuasan kerja sebagai mediasi pada sektor perhotelan
Bintang Empat di Kota Batam”.

1.2

Permasalahan Penelitian
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini secara singkat dapat

dirumuskan sebagai berikut :
a. Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan
Kerja?
b. Apakah Pemberdayaan Karyawan berpengaruh signifikan terhadap
Kepuasan Kerja?
c. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan
Kerja?
d. Apakah Kepuasan Kerja sebagai variabel mediasi berpengaruh signifikan
terhadap Komitmen Organisasi?
e. Apakah

Lingkungan Kerja, Pemberdayaan Karyawan, dan Gaya

Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi
dengsan Kepuasan Kerja sebagai mediasi?
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui apakah Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan
terhadap Kepuasan Kerja
b. Untuk

mengetahui

apakah

Pemberdayaan

Karyawan

berpengaruh

signifikan terhadap Kepuasan Kerja
c. Untuk mengetahui apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan
terhadap Kepuasan Kerja
d. Untuk mengetahui apakah Kepuasan Kerja sebagai variabel mediasi
berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi
e. Untuk mengetahui, Lingkungan Kerja, Pemberdayaan Karyawan dan Gaya
Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi
dengsan Kepuasan Kerja sebagai mediasi.

1.3.2

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1.

Manfaat bagi Perusahaan
Sebagai bahan kebijakan cara menciptakan sebuah komitmen atau
loyalitas dari seorang karyawan terhadap organisasi. Meningkatkan
kepuasan kerja karyawan sehingga dapat menciptakan tingkat kinerja yang
lebih baik sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan perusahaan.
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Bagi Akademisi

2.

Penelitian ini dapat berguna dan dapat dijadikan sebagai masukan bagi
pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai
Organizational Commitment

dan sebagai bahan bacaan yang dapat

menambah wawasan serta informasi tambahan.

1.4 Sistematika Pembahasan
BAB I

: PENDAHULUAN
Pada bab ini secara singkat diuraikan mengenai latar belakang
penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian
serta sistematika penelitian.

BAB II

:KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Bagian ini berisi tentang teori yang akan digunakan sebagai dasar
atau landasan untuk menjawab masalah penilitian.

BAB III

: METODE PENELITIAN
Dalam bab ini membahas tentang rancangan penelitian, objek
penelitian, defini operasional variabel, teknik pengumpulan data,
metode analisis data yang digunakan.

BAB IV

: ANALISA DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisa data yaitu menguji
hipotesis dengan membahas hasil statistik deskriptif dari kuesioner,
uji kualitas data dan pengujian hipotesis.
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BAB V

: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI
Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari seluruh
pembahasan yang sudah penulis sajikan, keterbatasan yang ada
pada penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.
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