
BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1       Model-Model Penelitian Terdahulu 

Kothandaram (2016) pada jurnal penelitiannya yang bertujuan untuk 

mengetahui dampak dari sistem praktek HRM kinerja kompensasi, keseimbangan 

kerja-kehidupan, pelatihan dan pengembangan, dukungan atasan dan kepuasan 

kerja pada retensi karyawan dalam organisasi di India. 

 
Gambar 2.1 

Studi Empiris Pada Implikasi Retensi Strategi Pada Keterlibatan Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Kothandaram (2016). 

 

Tangthong dan Trimetsoontorn (2014) pada jurnal penelitiannya yang 

bertujuan untuk melaksanakan studi empiris tentang pengaruh manajemen sumber 

daya manusia (SDM) praktek pada retensi karyawan di industri manufaktur 

Thailand FDI, fokus secara khusus pada kompensasi serta pelatihan dan 

pengembangan. 
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Gambar 2.2 
Praktek HRM dan Retensi Karyawan di Thailand-Studi Literatur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Tangthong et al., (2014). 
 
 

Neog dan Barua (2015) pada jurnal penelitiannya yang bertujuan bertujuan 

untuk mempelajari hubungan di antara keamanan pekerjaan dan retensi karyawan, 

kepuasan kerja dan retensi karyawan, keseimbangan kehidupan kerja dan retensi 

karyawan dan Kompensasi dengan retensi karyawan di bengkel layanan 

Automobile di Kota Assam, India. Data dikumpulkan dengan bantuan kuesioner 

disusun dengan baik dari 100 responden dengan mengunjungi bengkel layanan 

resmi dari sepuluh produsen mobil. 

 

Gambar 2.3 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Retensi Karyawan di Jasa Automobile 

Lokakarya Assam: Studi Empiris 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Neog et al., (2015). 
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Salman dan Ahmad (2014) pada jurnal penelitiannya yang tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting dan utama yang 

mempengaruhi retensi karyawan inthe Bank dengan referensi khusus ke Karachi, 

Pakistan. Sub-tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menentukan indikator / faktor yang meningkatkan retensi karyawan. 
 

2. Untuk mengamati hubungan antara karyawan Pelatihan, Karyawan Motivasi 
dan 'Pembangunan dengan karyawan Karyawan retensi. 

Gambar 2.4 
Faktor yang Mempengaruhi pada Retensi Karyawan di Sektor Perbankan: 

Investigasi dari Karachi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Salman et al., (2014). 

 

Kakar dan Raziq (2015) pada jurnal penelitiannya yang tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kompensasi praktik HR, pelatihan 

karyawan, dan sistem penilaian dan pemberdayaan karyawan yang mempengaruhi 

retensi karyawan di sektor perbankan dari kota Quetta.  

Data dari penelitian ini adalah disurvei dalam penelitian kuantitatif, di 

mana kuesioner didistribusikan di antara 180 karyawan bank dari bank yang 

berbeda di kota Quetta. 
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Gambar 2.5 
Dampak Sumber Daya Manusia Manajemen di Retensi Karyawan: Kasus Sektor 

Perbankan di Quetta Balochistan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Kakar et al., (2015). 

 

Saifullah (2014) pada jurnal penelitiannya yang tujuan dari penelitian ini 

adalah bagaimana mengukur atau melihat dampak dari strategi SDM pada retensi 

staf dalam suatu organisasi di Pakistan. Untuk menambah ini, penelitian ini akan 

menemukan fakta bahwa bagaimana para pekerja dan karyawan yang menerima 

manfaat dari kompensasi, pelatihan dll yang berbeda dari mereka yang tidak. 

Gambar 2.6 
Strategi untuk Mempertahankan Karyawan dalam Organisasi: Bagaimana 

Kesepakatan Industri Tekstil & Telekomunikasi dengan Tenaga Kerja 
 
 
 

 

 

Sumber: Saifullah (2014). 

Das dan Baruah (2013) pada jurnal penelitiannya di India yang tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui berbagai karya penelitian yang telah dilakukan di daerah 
retensi karyawan. 

Pelatihan 

Retensi 
Karyawan 

Kompensasi 

Pelatihan 
Retensi 

Karyawan 

Kompensasi 

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



2. Untuk menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi inisiatif retensi dalam 
sebuah organisasi. 

3. Untuk mengeksplorasi hubungan antara berbagai faktor dan kepuasan kerja. 

Gambar 2.7 
Retensi Karyawan: Sebuah Tinjauan Literatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Das et al., (2013). 

Aguenza dan Som (2012) pada jurnal penelitiannya di Australia yang tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi retensi karyawan dan memprediksi bahwa organisasi dapat 

memperbaiki pada saat praktek. 

Gambar 2.8 
Faktor-Faktor Motivasi Retensi Karyawan dan Keterlibatan dalam Organisasi 
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Sumber: Aguenza et al., (2012). 

 

Anis & Rehman (2011) pada jurnal penelitiannya yang tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui hubungan antara retensi karyawan, kepuasan kerja, 

dirasakan dukungan pengawasan dan kompensasi dengan mempertimbangkan 

komitmen organisasi sebagai mediasi variabel dalam industri farmasi di Pakistan. 

Untuk tujuan penelitian ini, metode pengumpulan data primer yang digunakan. 

Sebanyak empat ratus lima puluh (450) kuesioner dikirim ke karyawan di enam 

perusahaan farmasi. 

Gambar 2.9 
Dampak Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Retensi 

Karyawan di Industri Farmasi 

 

 

 

 

 

Sumber: Atif et al., (2011). 

 

Haider et al., (2015) pada jurnal penelitiannya ini meneliti praktek sumber 

daya manusia (SDM) yang mempromosikan retensi karyawan. Praktik HR yang 

efektif dapat mengurangi turnover karyawan dan meningkatkan retensi dalam 

sebuah organisasi. karyawan kunci adalah instrumen untuk pertumbuhan secara 

keseluruhan dan pengembangan organisasi.  

Penelitian ini memfokuskan pada sektor telekomunikasi Pakistan. Praktik 

HR yang paling penting telah diidentifikasi dengan bantuan literatur. Praktek-
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praktek ini pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan budaya. Kuesioner 

dikembangkan dalam penelitian ini dengan bantuan literatur untuk mengukur 

praktik HR diidentifikasi dan retensi karyawan. Ukuran sampel penelitian ini 

adalah 250. 

Gambar 2.10 
Dampak Praktek Sumber Daya Manusia pada Retensi Karyawan di Sektor 

Telecom 

 

 

 

 

Sumber: Haider et al., (2015). 

 

Tujuan dari studi saat ini adalah untuk menguji unsur-unsur yang 

mempengaruhi retensi di antara karyawan di perusahaan-perusahaan swasta 

Suriah selama krisis. Faktornya adalah pelatihan dan pengembangan profesional, 

sistem penghargaan organisasi, ketidakamanan kerja dan kepuasan kerja.  

Untuk alasan ini, 102 survei terorganisir dikumpulkan. Diperoleh hasil 

dari kuesioner penelitian yang dianalisis dan diperiksa dengan menggunakan uji 

statistik sebagai korelasi dan analisis regresi berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pelatihan dan 

profesional tidak memiliki dampak signifikan terhadap retensi karyawan, 

sedangkan variabel lain (sistem penghargaan, keamanan kerja dan kepuasan kerja) 

berpengaruh secara statistik terhadap retensi karyawan, analisis menunjukkan 
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bahwa kepuasan kerja lebih berpengaruh daripada sistem penghargaan dan 

keamanan kerja pada retensi karyawan. 

Gambar 2.11 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi Retensi Karyawan yang Digunakan 

Perusahaan Swasta Suriah Selama Krisis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Gharib et al., (2017). 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor signifikan dari 

pergantian karyawan di ABC Hotel. Mengacu pada konsep Santhanam et.al 

(2015). Ada enam faktor tentang pergantian karyawan di industri perhotelan. Itu 

adalah rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, peluang pertumbuhan 

karir, dan gaji & tunjangan. Setelah menentukan faktor signifikan dari pergantian 

karyawan di ABC Hotel, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi 

retensi karyawan di ABC Hotel. Peneliti membagikan kuesioner kepada seluruh 

karyawan ABC Hotel dan memperoleh 64 responden. Hasil pengumpulan 

kuesioner diolah dengan menggunakan regresi logistik biner sebagai alat 

pengolahan data dan analisis. Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa faktor 

signifikan dari pergantian karyawan di ABC Hotel, faktornya adalah rekrutmen 

dan seleksi. 

 

Retensi 
Karyawan 

Pelatihan & 
Pengembangan 

Sistem Insentif Keamanan Kerja 

Kepuasan 
Pekerja 

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



Gambar 2.12 
Faktor- Faktor yang Signifikan dari Pergantian Karyawan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Ameliya et al., (2017) 
 
 

Studi ini meneliti bagaimana kemampuan manajemen mempengaruhi 

kepuasan kerja dan retensi karyawan di universitas negeri di Mesir. Sampel untuk 

studi lapangan terdiri dari 105 pegawai administrasi yang bekerja di Universitas 

Ain Shams (universitas negeri). Instrumen penelitian adalah kuesioner yang terdiri 

dari empat bagian: manajemen bakat, kepuasan kerja, retensi karyawan dan 

variabel demografi sampel. Penelitian ini menggunakan Alpha Cronbach, 

Ordinary Least Squares Regressions dan tes Kruskal-Wallis. Kami menemukan 

bahwa komponen manajemen talenta (memotivasi kinerja, pelatihan dan 

pengembangan yang luar biasa, pengayaan kerja) memiliki dampak signifikan 

pada kepuasan kerja dan retensi karyawan namun tidak memiliki dampak 

signifikan terhadap variabel demografi sampel (gender, usia, pendidikan dan 

pengalaman). Kontribusi penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana 
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manajemen bakat mempengaruhi kepuasan kerja dan retensi karyawan di institusi 

pendidikan tinggi di Mesir, negara Arab, Muslim, dan Timur Tengah. Penelitian 

manajemen bakat di negara-negara Arab / Muslim, seperti Mesir, sebagian besar 

tidak diperiksa. Dengan meneliti negara dan wilayah baru, kami dapat membantu 

memberikan wawasan lebih lanjut bagi organisasi tentang bagaimana 

menyesuaikan praktik pengelolaan bakat mereka agar sesuai dengan konteks 

nasional dan budaya yang berbeda. 

Gambar 2.13 
Studi Eksplorasi Bagaimana Kemampuan Manajemen Menyesuaikan Retensi 
Karyawan dan Kepuasan Kerja untuk Administrasi Personalia di Ain Syams 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Hafez et al., (2017) 
 
 
 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kepuasan kerja terhadap intensi turnover karyawan di industri manufaktur 
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hubungan antara faktor kepuasan kerja dan niat turnover karyawan, faktor mana 

kepuasan kerja berkontribusi paling besar terhadap intensi turnover karyawan. 
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penelitian deskriptif dan desain penelitian korelasi. Responden adalah mereka 

yang berada pada tingkat manajemen yang bekerja di industri manufaktur.  

Gambar 2.14 
Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Perputaran Karyawan pada Industri 

Manufaktur di Malaysia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Chin (2018) 
 
 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset paling berharga di organisasi 

mana pun. Meskipun organisasi maju dengan teknologi, mereka membutuhkan 

SDM untuk menjalankan teknologinya. Tantangan utama oleh sebagian besar 

organisasi saat ini tidak hanya mengelola angkatan kerja mereka namun juga 

mempertahankannya. Oleh karena itu, pengamanan dan retensi tenaga kerja 

terampil memainkan peran penting bagi organisasi manapun karena pengetahuan 

dan keterampilan para karyawan sangat penting bagi kemampuan institusi untuk 

bersaing secara ekonomi untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. Ketika 

memperhitungkan pentingnya dan sensitivitas retensi masalah pada organisasi 
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manapun, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara praktik 

HRM dan retensi karyawan berdasarkan tinjauan literatur. 

Gambar 2.15 
Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia dan Retensi Karyawan: Tinjauan 

Literatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Azeez et al., (2017) 
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Dengan semua perkembangan di setiap wilayah ekonomi, persaingan ketat di 

pasar. Dengan perkembangan dan persaingan ini, banyak peluang dan kesempatan 

yang tersedia di tangan sumber daya manusia. Tantangan terbesar yang dihadapi 

organisasi saat ini adalah tidak hanya mengelola sumber daya ini tetapi juga 

mempertahankannya. Mengamankan dan mempertahankan karyawan yang 
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terampil memegang peranan penting bagi organisasi manapun, karena 

pengetahuan dan keterampilan karyawan sangat penting bagi kemampuan 

perusahaan untuk bersaing secara ekonomi. 

Penelitian ini mencoba untuk meninjau berbagai literatur yang tersedia dan 

pekerjaan penelitian tentang retensi karyawan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi retensi karyawan dan kepuasan kerja di antara para karyawan. 

Gambar 2.16 
Retensi Karyawan: Tinjauan Literatur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Baruah (2013) 
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Industri Pariwisata dan Pariwisata merupakan salah satu industri dengan 

pertumbuhan tercepat di dunia yang menyumbangkan US $ 6 triliun pada tahun 

2011 yang besar dan menciptakan 5 juta pekerjaan baru (Travel and Tourism 

Economic Impact Report, 2012). Sektor perhotelan merupakan salah satu pilar 

utama industri ini di Kenya yang pada umumnya terus mengalami pertumbuhan 

fenomenal baik dari segi pendapatan yang dihasilkan maupun infrastruktur untuk 

menunjang industri.  

Pertumbuhan fenomenalnya telah datang bersamaan dengan persaingan 

ketat antara para pemain di industri ini untuk keterbatasan sumber daya manusia 

yang tersedia. Kemampuan yang meningkat untuk mempertahankan karyawan 

mereka saat ini karenanya menjadi tujuan yang sangat penting bagi kebanyakan 

pengusaha di sektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efek dari 

gaji dan lingkungan kerja pada retensi karyawan di Industri Hotel di Mombasa 

County. 

Gambar 2.17 
Efek dari Gaji dan Lingkungan Kerja pada Retensi Karyawan: Studi Industri 

Hotel di Mombasa 
 

 

 

 

 

Sumber: Msengeti et al., (2015) 
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2.2       Definisi Variabel Dependen  

2.2.1    Employee Retention 

Retensi karyawan adalah kemampuan untuk menjaga karyawan dalam 

sebuah organisasi untuk jangka waktu yang lama. Retensi bakat adalah sangat 

penting bagi perusahaan bergeser dari start-up untuk pertumbuhan yang cepat. 

Menjaga orang-orang terbaik yang paling dekat dengan kompetensi inti organisasi 

adalah penting.  

Tujuan dari mempertahankan karyawan adalah untuk menghindari biaya 

pergantian pekerja. Opini tersebut juga diperkuat dengan para ahli seperti Susilo 

(2013), yang menyatakan bahwa “retensi karyawan adalah upaya 

mempertahankan karyawan yang potensial untuk tetap loyal terhadap 

perusahaan”. Karthi (2012) “retensi karyawan merupakan subuah proses dimana 

karyawan didorong untuk tetap berada dalam suatu organisasi dalam periode 

maksimum”.  

 Sedangkan menurut Sumarni (2011), employee retention merupakan 

kemampuan perusahaan untuk mempertahankan karyawan potensial yang dimiliki 

perusahaan untuk tetap loyal terhadap perusahaan. Menurut Mathis dan Jackson 

(2006), retensi merupakan upaya untuk mempertahankan agar tetap berada dalam 

organisasi guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja perusahaan 

merupakan suatu tampilan secara utuh atas perusahaan selama periode tertentu, 

merupakan hasil atau prestasi yang di pengaruhi oleh kegiatan operasional 

perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang di miliki. 
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2.3    Hubungan Antar Variabel 

2.3.1  Pengaruh Kompensasi Terhadap Retensi Karyawan 

Hasil dari penelitian Bagus et al., (2016), “menunjukkan bahwa dimana 

kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap retensi karyawan. Menurut 

Sunyoto (2008) kompensasi adalah, “semua bentuk kembalian atau imbalan 

(return) finansial, jasa-jasa berwujud dan tujuan-tujuan yang diperoleh sebagai 

dari sebuah hubungan kepegawaian”. Hasil ini sesuai dengan dengan apa yang 

terdapat dalam hipotesis satu (H1) yang menyatakan bahwa kompensasi 

berpengaruh positif terhadap retensi karyawan. Pengaruh positif berarti apabila 

karyawan memiliki kompensasi yang tinggi maka retensi karyawan akan 

meningkat dan menurunkan tingkat turnover”.  

Hasil penelitian sesuai dengan pendapat Hafanti (2015), “bahwa 

penghargaan nyata yang diterima karyawan adalah dalam bentuk tunjangan, 

insentif dan gaji”. Banyak hal menunjukkan bahwa terdapat hal yang penting 

terhadap retensi karyawan yaitu mempunyai praktik kompensasi yang baik dan 

kompetitif. Hasil penelitian juga sesuai dengan pernyataan Syafi (2013), bahwa 

kompensasi dan tunjangan merupakan salah satu inisiatif terbaik dimana 

perusahaan dapat mengambil langkahnya untuk mempertahankan karyawan. 

Kompensasi sebagai alat yang sangat berharga guna mendukung dalam 

peningkatan retensi karyawan. 

2.3.2  Pengaruh Keseimbangan Kehidupan Kerja Terhadap Retensi 
Karyawan 

Demi menjaga kualitas dan komitmen dari para karyawan yang dituntut 

harus mencapai target yang diberikan, pada umumnya banyak perusahaan saat ini 

menerapkan program Work-Life Balance. Menurut Frame dan Hartog dalam 
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Moedy (2013) work-life balance berarti karyawan dapat dengan bebas 

menggunakan jam kerja yang fleksibel untuk menyeimbangkan pekerjaan atau 

karyanya dengan komitmen lain seperti keluarga, hobi, seni, studi dan tidak hanya 

fokus terhadap pekerjaannya. Kemudian menurut Moore dalam Moedy (2013) 

worklife balance yang baik didefinisikan sebagai situasi dimana pekerja merasa 

mampu menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi atau komitmen lain. 

2.3.3  Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Terhadap Retensi Karyawan 

Menurut Wahyuni (2013), “untuk meningkatkan kualitas perusahaan 

melakukan pelatihan dan pengembanagan. Agar kinerja para karyawan lebih baik 

dan kualitasnya juga membaik. Dengan kualitas kinerja karyawan yang baik maka 

karyawan akan semakin ahli dan terampil dalam pekerjaannya.  

Pelatihan dan pengembangan juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

tenaga dan waktu. Pelatihan dan pengembangan di lakukan untuk sebagai sarana 

untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan pengetahuan umum bagi 

karyawan. Pelatihan dan pengembangan semakin penting manfaatnya Karena 

tuntutan pekerjaan atau jabatan, sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin 

ketatnya persaingan di antara perusahaan yang sejenis.  

Setiap personel dituntut agar dapat bekerja efektif, efisien, kualitas dan 

kuantitas pekerjaannya baik sehingga daya saing perusahaan semakin besar. 

Pelatihan dan pengembangan ini dilakukan untuk tujuan non-karier maupun karier 

bagi para karyawan (baru atau lama) melalui latihan dan pendidikan”. 

2.3.4  Pengaruh Dukungan Atasan Terhadap Retensi Karyawan 
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Menurut Farasat (2013), menyatakan bahwa “dukungan atasan telah 

didefinisikan sebagai sejauh mana manajer berkomunikasi dengan bawahan 

mereka dan membantu dan mendukung mereka. Dukungan atasan dapat 

memperkuat dukungan organisasi yang dirasakan dengan menciptakan 

kepercayaan dan keyakinan dalam organisasi”. 

2.3.5  Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Retensi Karyawan 

Wexley dan Yukl (2012), “mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan 

generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya. Bermacam-macam sikap 

seseorang terhadap pekerjaannya mencerminkan pengalaman yang menyenangkan 

dan tidak menyenangkan dalam pekerjaannya serta harapan-harapannya terhadap 

pengalaman masa depan. Pekerjaan yang menyenangkan untuk dikerjakan dapat 

dikatakan bahwa pekerjaan itu memberi kepuasan bagi pemangkunya.  

Kejadian sebaliknya, ketidakpuasan akan diperoleh bila suatu pekerjaan 

tidak menyenangkan untuk dikerjakan”. Sedangkan menurut Noe et al., (2012), 

“mengatakan bahwa job satisfaction as a pleasurable feeling that result from the 

perception that one’s job fulfillment of one’s important job values.  

Berdasarkan definisi tersebut bahwa kepuasan kerja terdiri dari tiga aspek 

penting, kepuasan kerja merupakan suatu fungsi nilai, persepsi dan perbedaan 

menurut tenaga kerja mengenai yang seharusnya mereka terima”. 

2.4  Model Penelitian Dan Perumusan Hipotesis 

Model ini merupakan penelitian yang dilakukan Kothandaram (2016). 

Model penelitian ini dipilih karena model variabel independen termasuk kedalam 

kategori strategi retensi yang sangat cocok diterapkan bagi peneliti. Penelitian ini 
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diadaptasi dengan metode survei dengan kuesioner (pengumpulan data primer). 

Metode pengambilan sampel yang diadopsi adalah sederhana metode random 

sampling. Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah 50. Analisis dan 

interpretasi data primer yang dikumpulkan ditampilkan dalam SPSS. Beberapa 

faktor penentu telah diambil seperti kinerja sistem kompensasi, keseimbangan 

kehidupan kerja, pelatihan dan pengembangan, dukungan dtasan dan kepuasan 

kerja untuk mempelajari dampak dari praktek HRM pada retensi karyawan. 

Dalam penelitian ini, retensi karyawan adalah variabel dependen dan faktor 

lainnya adalah variabel independen. 

Gambar 2.4.1 
Studi Empiris Pada Implikasi Retensi Strategi Pada Keterlibatan Karyawan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Kothandaram (2016). 

 

Perumusan hipotesis dari permasalahan ini adalah sebagai berikut: 

H1: Terdapat hubungan yang signifikan antara pengupahan dengan retensi    

karyawan. 

H2: Terdapat hubungan yang signifikan antara keseimbangan kehidupan kerja 

dengan retensi karyawan. 

Strategi Retensi 
Karyawan 

Kompensasi 
Keseimbangan kehidupan kerja 

Pelatihan & Pengembangan 
Dukungan atasan 
Kepuasan Kerja 

Keterlibatan 
Karyawan 

Mengurangi 
Pergantian 

Tenaga Kerja 
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H3: Terdapat hubungan yang signifikan antara pelatihan & pengembangan dengan   

       retensi karyawan. 

H4: Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan atasan dengan retensi     

karyawan. 

H5: Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan retensi 

karyawan. 
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