
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia pariwisata dewasa ini dapat dirasakan, mulai dari biro 

perjalanan wisata yang hanya menjual tiket hingga biro perjalanan wisata yang 

menjual paket wisata yang bersifat inbound ataupun outbound dalam berbagai 

variasi jenis paket. Perkembangan pariwisata di Batam dimulai pada tahun 1987 

sampai sekarang, sehingga Batam bagi daerah lain merupakan daerah yang 

dikenal sebagai daerah pariwisata yang dapat menyerap turis baik dari daerah 

sendiri maupun dari luar daerah (provinsi lain atau negara lain). Hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya turis di Batam khususnya yang berasal dari Singapura, 

Malaysia, Thailand, India, Jakarta, Surabaya dan lain – lain. Kehadiran turis – 

turis tersebut di Batam yang relatif sering menyebabkan Batam dikenal sebagai 

kota pariwisata. 

Menurut koran Batam Pos tanggal 27 November 2012, diketahui biro 

perjalanan wisata yang ada di Batam mampu menyerap ratusan ribu bahkan jutaan 

turis. Faktor mempertahankan dan meningkatkan jumlah turis yang berlibur ke 

Batam haruslah disertai dengan tim dari biro perjalanan wisata yang kompak dan 

handal. Untuk mendapatkan tim yang kompak dan handal serta berkomitmen 

tinggi dalam sebuah perusahaan tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan adanya 

beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat komitmen karyawan terhadap 

perusahaanya. Rasa komitmen terhadap perusahaan yang dimaksud adalah 

perasaan loyalitas atau terikat terhadap perusahaan yang biasanya terhubung oleh 
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kode etik dan nilai kerja yang terdapat di perusahaan tersebut. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi tingkat komitmen karyawan terhadap perusahaan adalah 

peraturan perusahaan, supervisi dari atasan, kenaikan pangkat, kompensasi, 

pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dan rekan kerja. 

Berdasarkan Lumley, et. al (2011) yang melakukan penelitian di perusahaan 

teknik informasi Afrika Selatan menggunakan beberapa faktor dalam menguji 

hubungan kepuasaan kerja yang membentuk lingkungan kerja nyaman terhadap 

komitmen organisasi. Faktor – faktor yang digunakan adalah kompensasi, 

kenaikan pangkat, supervisi dari atasan, fringe benefits, prosedur operasional, 

rekan kerja, komunikasi, lingkungan kerja dan contingent rewards. Berdasarkan 

Salim, et. al (2011) yang melakukan penelitian di MARA Professional College 

mengenai kepuasaan kerja, job involvement terhadap komitmen organisasi di 

antara dosen-dosen menggunakan  kompensasi, kenaikan pangkat, supervisi dari 

atasan, fringe benefits, prosedur operasional, rekan kerja, komunikasi, lingkungan 

kerja dan contingent rewards. 

Peraturan perusahaan, supervisi dari atasan dan kenaikan pangkat biasanya 

dikenal dengan istilah CSP (Company Policy, Supervision, Promotion). Peraturan 

perusahaan yang berlaku untuk karyawan internal dan lapangan tidakah semuanya 

sama. Dari aspek supervisi dan kenaikan pangkat, atasan dan supervisor biasanya 

berada di kantor dan staf lapangan sangatlah jarang bahkan tidak ada kenaikan 

pangkat untuk menjadi atasan staf lapangan. Terdapat pengecualian apabila terjadi 

kekosongan dalam jangka waktu lama atau butuh cepat untuk mengisi kekosongan 
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posisi tertentu (dengan catatan, staf lapangan bersedia dan memiliki skil dan 

pengetahuan yang dibutuhkan di posisi tersebut). 

Kompensasi yang diterima oleh karyawan kantor dan lapangan tidaklah 

sama, dimana karyawan kantor dan supir masih mengikuti UMK (Upah Minimum 

Karyawan) Batam yang berlaku. Akan tetapi, untuk pramuwisata (tour guide) 

tidak mengikuti UMK Batam yang berlaku dan khusus pramuwisata pastinya 

mereka selalu mendapatkan komisi yang berbeda-beda tiap bulannya berdasarkan 

penjualan. Komisi untuk staf kantor dan supir disesuaikan lagi dengan kebijakan 

masing-masing perusahaan. Dikarenakan karakteristik pekerjaan tidaklah sama 

semua dan beda pekerja beda opini mengenai pekerjaan yang dilakukan. Dapat 

dikatakan setiap pekerjaan memiliki tingkat kesulitan, menarik dan tantangan 

yang berbeda bagi masing-masing staf. Selain CSP, kompensasi dan job itself, 

rekan kerja dalam perusahaan yang berjumlah banyak biasanya tidak kompak 

secara keseluruhan karena ada pengelompokkan masing-masing berdasarkan SAR 

(suku, agama, ras). 

Rasa komitmen terhadap perusahaan yang dimiliki settiap karyawan 

sangatlah penting bagi perusahaan. Selain mengurangi turnover perusahaan, hal 

ini mampu meningkatkan kualitas dan performa kerja perusahaan. Rasa komitmen 

terhadap perusahaan dapat terbentuk oleh beberapa faktor seperti kompensasi, 

peraturan perusahaan, supervisi atasan, promosi, pekerjaan yang dilakukan oleh 

karyawan dan rekan kerja di perusahaan. Menurut Robbins (2000), seorang 

karyawan yang puas terhadap pekerjaanya biasanya memiliki sikap positif 
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terhadap perusahaan Dimana sikap positif ini menjadi salah satu faktor sang 

karyawan memiliki rasa komitmen terhadap perusahaan tempat ia bekerja. 

Menurut Paramita (1993), peranan dan tantangan manajemen sumber daya 

manusia terus berkembang seiring dengan semakin besarnya perusahaan, makin 

rumitnya tugas yang harus dikerjakan, makin besar dampak lingkungan serta 

dinamikanya, makin luas dan besar keterpaduannya dengan lingkungan, dan 

makin besarnya ketidakpastian yang harus dihadapi perusahaan. 

Menurut Koh dan Boo (2004), pihak manajemen perlu menentukan kode 

etik dan mendukung pekerja – pekerjanya untuk melaksanakan kode etik tersebut 

untuk kinerja kerja yang baik. 

Jika karyawan melihat dan mengetahui lingkungan kerja dengan kode etik 

yang tepat, hal ini dapat meningkatkan kepuasan kerja yang tinggi (Koh and Boo: 

2004). Kurangnya konsistensi kode etik di sebuah organisasi diantara organisasi 

dan karyawan dapat menimbulkan stres dan ketidakpuasan kerja. 

Dalam hal ini, asosiasi antara pencapaian organisasi dengan kode etik 

karyawan sangat perlu dipahami oleh pihak manajemen karena menentukan 

kelancaran aktivitas sebuah organisasi. Praktek manajemen sumber daya manusia 

dalam organisasi ini juga sering menghadapi berbagai isu dan masalah karena 

variasi pekerja di sebuah organisasi. Akan tetapi, tidak semua manajemen mampu 

memahami dan mengatasi isu dan masalah yang timbul. 

Dikarenakan oleh hal tersebut, penulis melakukan analisa mengenai 

“Analisis Hubungan Ethical Climate Terhadap Organizational Commitment”  
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1.2 Permasalahan Penelitian   

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat dirumuskan 

masalah pokok sebagai berikut: 

1. Apakah CSP (Company Policy, Supervision and Promotion) berpengaruh 

positif terhadap organizational commitment? 

2. Apakah pay berpengaruh positif terhadap organizational commitment? 

3. Apakah  job itself berpengaruh positif terhadap organizational 

commitment? 

4. Apakah fellow berpengaruh positif terhadap organizational commitment? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh CSP (Company Policy, Supervision, 

Promotion)  mempengaruhi organizational commitment.  

2. Untuk mengetahui pengaruh pay mempengaruhi organizational 

commitment. 

3. Untuk mengetahui pengaruh job itself mempengaruhi organizational 

commitment. 

4. Untuk mengetahui pengaruh fellow mempengaruhi organizational 

commitment. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Manajemen Perusahaan 
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Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk memberikan informasi bagi 

manajemen perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk mengetahui 

faktor apa saja yang bisa mempengaruhi komitmen karyawan. 

2. Akademisi 

Hasil dari penelitian dapat memberikan bukti empiris yang berguna sebagai 

bahan referensi dasar perluasan penelitian dan penambahan wawasan 

mengenai pengaruh CSP (Company Policy, Supervision, Promotion), pay, 

job itself dan fellow terhadap organizational commitment 

. 

1.4  Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut, terperinci dan jelas maka 

sistematika pembahasan diatur sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini memuat model penelitian terdahulu, definsi variabel 

dependen, hubungan antar variabel, model penelitian dan perumusan 

hipotesis. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode analisa 

data, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini menjelaskan analisis deskripsi demografi responden, hasil 

uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik dan hasil uji hipotesis. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil dan 

pembahasan pada bagian sebelumnya, keterbatasan dari penelitian serta 

rekomendasi untuk penelitian berikutnya. 
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