
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Berkembangnya dunia bisnis yang konsisten dengan peningkatan kondisi 

perekonomian di Indonesia memaksakan adanya persaingan yang ketat di 

dalamnya. Maka dari itu tujuan utama bisnis atau perseroan selain mencari 

keuntungan semaksimal mungkin (disamping misi perusahaan yang lain) harus 

berani dan siap dalam berkompetisi. Untuk itu perusahaan diwajibkan mempunyai 

manajemen yang efektif dan kompetitif serta menerapkan karyawan sebagai aset 

utama perusahaan sebagai faktor pendukung dalam hal tersebut. Kesuksesan 

sebuah perusahaan dalam mencapai visi & misi tidak hanya bergantung kepada 

sarana dan prasarana yang tersedia tetapi juga bergantung pada kinerja para 

karyawan. Karyawan merupakan faktor terpenting dalam perusahaan karena 

kinerjanya akan berpengaruh dalam kegiatan operasional. Apabila kinerja 

karyawan dibawah standar maka akan menjadi penghalang perusahaan dalam 

mencapai tujuannya (Ariana dan Riana, 2013). 

Perusahaan perlu memperhatikan karyawan agar dapat berkontribusi dengan 

baik terhadap perusahaan. Karyawan yang tidak mendapat perhatian dari 

perusahaan dan kebutuhannya tidak terpenuhi cendrung akan meninggalkan 

pekerjaan (turnover). Menurut Nurlaila (2014), “turnover ialah berhentinya atau 

penarikan diri seseorang karyawan dari tempat ia bekerja”. Turnover dalam dunia 

bisnis merupakan hal yang lumrah, tetapi hal tersebut bisa menjadi isyarat 

masalah bagi perusahaan jika terjadi turnover karyawan yang tinggi.  
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Dengan banyaknya permasalahan atau hal yang melatar belakangi dari 

kejadian tersebut maka perusahaan yang mempunyai turnover tinggi harus 

mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam melakukan kegiatan recruitment, 

selection, dan training pada karyawan baru, tentu hal ini akan mempengaruhi 

dalam keuangan perusahaan. Pengeluaran akibat dari turnover yang tinggi akan 

membebani perusahaan dan berdampak pada performa perusahaan dari segi 

financial maupun nonfinancial. Selain dari segi biaya menurut Robbins (2016) 

juga menjelaskan, “tingginya tingkat turnover karyawan dapat menganggu 

efisiensi pengelolaan perusahaan, karena karyawan yang memiliki pengalaman 

dan keterampilan yang meninggalkan perusahaan dapat mengganggu jalannya 

perusahaan”.  

Terjadinya turnover diawali dengan timbulnya keinginan untuk berpindah 

pekerjaan (turnover intention) oleh karyawan. Keinginan tersebut tumbuh pada 

saat karyawan masih bekerja pada perusahaan dan dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Menurut Price dan Mueller (2012), “menyatakan bahwa turnover intention 

dipengaruhi oleh komitmen organisasi dan kepuasan kerja, termasuk pemberian 

upah, integrasi sosial, komunikasi formal, sentralisasi karyawan, rutinitas 

pekerjaan yang cenderung ke arah burnout, peran atau tugas yang berlebihan, 

kesempatan promosi dan pengembangan karir, pelatihan umum, dukungan 

pengawas, dukungan rekan kerja, dan distribusi keadilan”.  

Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita Andini 

(2016), “bahwa kepuasan terhadap gaji, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan negatif terhadap turnonver intention”. 
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 Dan pada penelitian kali ini faktor-faktor yang diterapkan dalam mengatasi 

turnover dalam sebuah perusahaan adalah dengan memperhatikan beberapa faktor 

ini agar karyawan tetap bertahan, yaitu seperti kepuasan karyawan, pengupahan, 

keseimbangan kehidupan-kerja, pelatihan dan pengembangan, serta dukungan 

atasan. Kelima faktor tersebut dapat disebut juga sebagai variabel independen. 

Dan variabel independen tersebut berpengaruh terhadap employee retention atau 

disebut juga sebagai variabel dependen.  

Objek penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di industri manufaktur. 

industri manufaktur merupakan kegiatan ekonomi yang dalam kegiatannya 

mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga 

menjadi barang jadi atau setengah jadi atau batang yang kurang nilainya menjadi 

barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakaian 

akhir (Holzi and Sogner, 2014). Contoh lain kegiatan ini adalah kegiatan jasa 

industri dan pekerjaan perakitan (assembling). 

Sektor Indistri manufaktur merupakan sektor yang cukup stabil dan menjadi 

salah satu penopang perekonomian negara di tengah ketidak pastian 

perekonomian dunia dengan tingkat pertumbuhan yang positif. Data terbaru dari 

Kementerian Perindustrian tahun 2015 menunjukkan bahwa sektor industri, 

khususnya sektor manufaktur non-migas mengalami pertumbuhan yang 

signifikan, melampaui pertumbuhan GDP Indonesia pada kwartal I tahun 2015. 

Menurut data BPS, kontribusi sektor industri manufaktur non-migas terhadap 

PDB tahun 2015 mencapai 18.18% dengan nilai RP2.089 triliun. Kontribusi ini 

meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 17.89% dengan 

nilai hanya Rp1.884 triliun. 
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Gambar 1.1 
Perkembangan Industri Manufaktur  

 

 

Sumber: BPS (2016) 
 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa industri manufaktur di Indonesia terus 

berkembang dikarenakan sektor ini sebagai salah satu sektor yang penting dalam 

pembangunan ekonomi nasional karena memberikan kontribusi yang cukup 

signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu semakin 

meningkat industri manufaktur maka semakin meningkat pula daya saing antar 

perusahaan lokal maupun perusahaan asing.   

Hal ini tentu memacu setiap perusahaan agar selalu dapat meningkatkan 

kinerjanya. Kinerja perusahaan selalu menjadi ukuran keberhasilan kegiatan 

perusahaan. Keberhasilan perusahaan juga tak lepas dari peran para karyawan 

yang selalu bekerja keras untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Untuk itu perusahaan juga harus bisa meningkatkan kesejahteraan 

karyawannya dengan memperhatikan kepuasan karyawan, pengupahan, 

keseimbangan kehidupan-kerja, pelatihan dan pengembangan, serta dukungan 

atasan atau dapat disebut juga sebagai startegi retensi.  
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Hal-hal itulah yang perlu diperhatikan bagi perusahaan agar dapat menjaga 

retensi karyawan di perusahaan. Apabila setiap perusahaan industri tidak 

memperhatikan strategi retensi, maka dapat dipastikan karyawan akan berpindah 

ke perusahaan manufaktur yang lebih baik.  

Atas dasar pemikiran dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang akan membahas mengenai pengaruh strategi retensi 

terhadap retensi pekerja. Penelitian ini diberi judul “Analisis Pengaruh Strategi 

Retensi Terhadap Retensi Pekerja Pada Perusahaan Manufaktur di Industri 

Batamindo Kota Batam”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah 

apakah kepuasan karyawan, pengupahan, keseimbangan kehidupan-kerja, 

pelatihan dan pengembangan, serta dukungan atasan, berpengaruh signifikan 

terhadap employee retention pada Perusahaan Manufaktur di Kota Batam. 

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah sebagai berikut:  

1. Apakah pengupahan berpengaruh signifikan terhadap mempertahankan 

karyawan?  

2. Apakah keseimbangan kehidupan-kerja berpengaruh signifikan terhadap 

mempertahankan karyawan?  

3. Apakah pelatihan dan pengembangan berpengaruh signifikan terhadap 

mempertahankan karyawan?  
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4. Apakah dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap mempertahankan 

karyawan? 

5. Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap mempertahankan 

karyawan? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pengupahan terhadap 

retensi karyawan?  

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara keseimbangan kehidupan-

kerja terhadap retensi karyawan?  

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pelatihan dan 

pengembagan terhadap retensi karyawan?  

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara dukungan atasan terhadap 

retensi karyawan?  

5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap 

retensi karyawan?    

Dengan melihat tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

bagi penulis, memperkuat penelitian terdahulu, dan diharapkan memberikan 

Eksi SiwiEujunea, Analisis Pengaruh Strategi Retensi Terhadap Retensi Pekerja Pada Perusahaan Manufaktur di Industri 
Batamindo Kota Batam, 2018 
UIBRespository©2018



kontribusi pada pengembangan terhadap literatur-literatur maupun penelitian 

di bidang ekonomi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan 

sumbangan konseptual bagi peneliti yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Memperluas pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan 

dengan turnover retention karyawan pada suatu perusahaan. Selain itu, 

diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

berpikir dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat bermanfaat di masa 

depan. 

b. Bagi Perusahaan 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan evaluasi 

bagi praktisi khususnya perusahaan manufaktur mengenai aspek-aspek yang 

mempengaruhi mempertahankan karyawan di dalam perusahaan.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan ide 

penciptaan program retensi karyawan terhadap manajemen terutama dalam 

kaitannya dengan karyawan. 

3. Perusahaan dapat mengetahui sejauh mana pengaruh srtategi retensi yang 

diterapkan berdampak pada retensi di perusahaan.  
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1.4 Sistematika Pembahasan 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab I membahas mengenai latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II: KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab II membahas mengenai kerangka teoritis, penjelasan dari 

penelitian sebelumnya, dan model yang mendasari penelitian, serta 

perumusan hipotesis. 

 BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab III membahas mengenai uraian rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik 

pengumpulan data serta uji normalitas dan metode analisis data. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab IV membahas mengenai uraian hasil pengujian data setelah 

tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. 

      BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab V membahas mengenai bagian penutup yang memuat 

kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan temuan-temuan yang 

diperoleh dari hasil analisa. Bab ini juga memuat rekomendasi dan 

keterbatasan penelitian. 
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