BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian
Dewasa ini, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang

mempunyai peningkatkan cukup pesat. Faktor lain seperti adanya dukungan dari
pemerintah dan peningkatan jumlah turis menjadikan sektor ini menjadi salah satu
pendorong penyumbang devisa bagi negara. Dengan pengelolaan dan dukungan
dari berbagai pihak akan mejadikan sektor ini mempunyai prospek yang cukup
cerah nantinya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pembangunan di bidang
perhotelan khususnya di Batam.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Juni 2013, Batam
menjadi kota terbanyak ketiga di Indonesia yang dikunjungi mancanegara
(wisman), setelah Bali dan Jakarta. Banyaknya wisman yang berkunjung tersebut
membuktikan bahwa Batam memiliki potensi yang sangat baik untuk
dikembangkan sebagai kota wisata. Batam tentu saja sangat menarik bagi wisman.
Selain letaknya di sisi terluar Indonesia dan berjarak cukup dekat dengan
Malaysia dan Singapura, nilai tukar dollar baik Singapura maupun US yang cukup
tinggi ke rupiah juga membuat wisatawan seolah menemukan surga belanja
(http://kompasiana.com).
Sektor pariwisata berkontribusi Rp 127 miliar atau setara 21,02 persen dari
total keseluruhan sektor yang ada di Batam. Angka ini juga menunjukkan
peningkatan bila melihat realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 106 miliar atau
setara 18 persen. Hal ini menempatkan Batam sebagai daerah ketiga terbesar
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penyumbang wisata mancanegara di Indonesia setelah Bali dan Jakarta. Karena
itu sektor pariwisata Batam memiliki banyak potensi untuk terus digali yang
sebagian di antaranya sudah dikembangkan. (http://mediacenter.batamkota.go.id/).
Adapun menurut keputusan Direktorat Jendral Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi No.22/U/VI/1978 tanggal 12 Juni 1979, kualitas hotel dapat
dibedakan dengan menggunakan simbol bintang dari 1 s/d 5. Semakin banyak
bintang yang dimiliki suatu hotel, akan menunjukkan bahwa hotel tersebut
semakin berkualitas dari segi bangunan dan pelayanannya. Sesuai dengan Surat
Keputusan Menteri Perhubungan No.PM.10/PW.301/Pdb-77 tentang usaha dan
klasifikasi hotel, ditetapkan bahwa penilaian suatu hotel secara minimum
didasarkan pada:
1. Jumlah kamar yang disediakan untuk para pengunjung yang akan menginap
2. Struktur bangunan hotel
3. Peralatan & fasilitas yang disediakan
4. Mutu pelayanan
Gambar 1.1
Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kota
Batam September 2013 s.d September 2014

Sumber: BPS kota Batam (2014)
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Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat terjadi naik turun pada jumlah
wisman yang datang ke Batam setiap bulannya. Sehingga, peran karyawan
perhotelan sangat mempengaruhi kinerja hotel untuk meningkatkan pelayanan
pada sektor pariwisata di suatu daerah. Hal ini penting karena karyawan adalah
unsur utama dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan dan tamu yang
datang ke daerah tersebut, dikarenakan baik tidaknya pelayanan suatu hotel akan
menggambarkan pencitraan suatu daerah atau kotanya.
Menurut data dari BPS Kota Batam (2013), tercatat 6.848 orang yang
bekerja di sektor perhotelan. Dipilihnya hotel sebagai objek penelitian ini karena
perkembangan dunia industri pariwisata khususnya perhotelan di Kota Batam
semakin banyak dan berkembang pesat serta saling bersaing dengan menawarkan
kemewahan dan pelayanan. Hal itu terlihat banyaknya tamu-tamu asing maupun
lokal yang datang ke Pulau Batam. Angka pertumbuhan data tamu yang melejit
itulah yang membuat para pengusaha berusaha mencari yang terbaik bagaimana
cara untuk memberikan kepada tamu hotel nantinya (http://seputarkepri.com/).
Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam
pencapaian kinerjanya. Keberhasilan berbagai aktivitas dalam perusahaan bukan
hanya berasal dari teknologi, keuangan perusahaan, atau sarana dan prasarana di
dalam perusahaan, melainkan juga aspek sumber daya manusia. Faktor sumber
daya manusia ini merupakan elemen yang harus diperhatikan oleh setiap individu
di dalam perusahaan agar perusahaan dapat mencapai kinerja yang efektif, efisien
dan produktif. Jadi sumber daya manusia dapat dipandang sebagai faktor penentu
segala inovasi dan penciptaan kondisi yang ada dalam upaya tujuan perusahaan.
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Untuk menjadikan sebuah hotel yang berkualitas maka dibutuhkanlah
sumber daya manusia yang bagus, karena sumber daya manusia yang bagus akan
menghasilkan kinerja yang baik. Karena itu penulis akan membahas faktor-faktor
yang mempengaruhi employee performance. Adapun employee performance ini
dipengaruhi

oleh

beberapa

faktor,

diantaranya

yaitu

job

involvement,

organizational commitment dan job satisfaction.
Job involvement dapat menjadi aspek yang penting untuk meningkatkan
kinerja karyawan. Tingkat keterlibatan kerja dari karyawan untuk melakukan
pekerjaan fisik dan kognitif serta mempertahankan upaya dengan cara yang
terhubung bukan cara yang tersebar (Kahn, 1992). Jadi sesuai dengan pernyataan
Kahn, keterlibatan kerja dapat disimpulkan sebagai upaya yang terus-menerus
dalam bentuk fisik, kognitif dan emosional untuk melakukan kinerja secara penuh.
Karyawan yang mempunyai tingkat keterlibatan pekerjaan yang tinggi sangat
memihak dan benar-benar peduli dengan bidang pekerjaan yang mereka lakukan.
Selain job involvement, aspek penting lain yang mempengaruhi kinerja
karyawan adalah organizational commitment yang dapat menjadi instrumen
penting untuk meningkatkan kinerja karyawan. Komitmen organisasional dapat
dijadikan tolak ukur seorang karyawan dalam mengikatkan dirinya dengan
perusahaan dan tujuan-tujuan yang berlaku di dalamnya. Semakin tinggi
komitmen yang ada pada karyawan maka karyawan aku berusaha untuk
memberikan yang terbaik bagi perusahaan sehingga akan tujuan perusahaan bisa
terwujud. Keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan

Fernando Gonata. Pengaruh Job Involvement dan Organizational Commitment terhadap Employees' Job Performance dengan Job Satisfaction seba
UIB Repository©2016

tertentu seorang individu, sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti
memihak organisasi yang merekrut individu tersebut.
Job Satisfaction sendiri cukup berpengaruh terhadap kinerja karyawan
dimana kepuasan kerja akan memberikan rasa senang dalam melakukan setiap
pekerjaan yang dilakukan, dengan kepuasan kerja yang tinggi maka akan
membuat karyawan menjadi lebih bersungguh-sungguh dan tulus dalam
melakukan pekerjaannya yang dimana akan memberikan efek pada kinerjanya
yang akan lebih baik.
Berdasarkan

hasil

latar

belakang

diatas

mengenai

komitmen

organisasional dan keterlibatan kerja, penulis melakukan penelitian dibidang
perhotelan yang berjudul “Pengaruh Job Involvement dan Organizational
Commitment

terhadap Employees’ Job Performance dengan Job Satisfaction

sebagai Mediasi pada Hotel Berbintang Empat di Batam”.

1.2

Permasalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian

sebagai berikut :
1. Apakah terdapat pengaruh signifikan job involvement terhadap job
satisfaction?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan organizational commitment terhadap job
satisfaction?
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan job involvement terhadap employee
performance?
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4. Apakah terdapat pengaruh signifikan organizational commitment terhadap
employee performance?
5. Apakah terdapat pengaruh signifikan job satisfaction terhadap employee
performance?
6. Apakah job satisfaction mampu memediasikan pengaruh job involvement
terhadap employee performance?
7. Apakah job satisfaction mampu memediasikan pengaruh organizational
commitment terhadap employee performance?

1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian
sebagai berikut :
1.

Untuk mengetahui pengaruh job involvement terhadap job satisfaction

2.

Untuk mengetahui pengaruh organizational commitment terhadap job
satisfaction

3.

Untuk

mengetahui pengaruh job involvement terhadap employee

performance
4.

Untuk

mengetahui pengaruh organizational

commitment terhadap

employee performance
5.

Untuk

mengetahui pengaruh job

satisfaction terhadap

employee

performance
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6.

Untuk mengetahui apakah job satisfaction mampu memediasikan
pengaruh job involvement terhadap employee performance

7.

Untuk mengetahui apakah job satisfaction mampu memediasikan
pengaruh organizational commitment terhadap employee performance

1.3.2 Manfaat Penelitian
Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah :
1.

Manfaat bagi peneliti:
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran serta
pengaplikasian ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan
Manajemen Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan pengaruh
faktor-faktor organizational commitment dan job involvement, terhadap
kinerja karyawan melalui job satisfaction sebagai mediasi.

2.

Manfaat bagi perusahaan:
Hasil penelitian diharapkan memberikan saran, pemikiran dan informasi
yang bermanfaat yang berkaitan perencanaan strategi dalam meningkatkan
organizational ommitment dan job involvement untuk mencapai kinerja
yang maksimal.

1.4
BAB I

Sistematika Pembahasan
: PENDAHULUAN
Pada bab ini maka akan diuraikan secara singkat mengenai
latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan
manfaat penelitian serta sistematika penelitian.
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BAB II

: KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Bab ini berisi tentang teori yang akan digunakan sebagai dasar
untuk menganalisa pokok masalah yang berhubungan dengan
job

involvement,

organizational

commitment

dan

job

satisfaction terhadap employee performance serta metode yang
digunakan untuk menganalisa data.
BAB III

: METODE PENELITIAN
Dalam bab ini menerangkan tentang rancangan penelitian,
objek

penelitian,

defini

operasional

variabel,

teknik

pengumpulan data, metode analisis data dan pengujian
hipotesis.
BAB IV

: ANALISIS 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.

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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