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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pariwisata dapat dikatakan telah dikenal semua kalangan pada saat ini. 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin modern, maka berkunjung 

ke tempat-tempat wisata sudah menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Ketika 

kita berpergian ke tempat yang ingin dikunjungi saat berlibur, maka hal tersebut 

disebut sebagai pariwisata. Kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yaitu 

pari dan wisata. Pari adalah banyak, berterusan dan berputar-putar, sedangkan 

wisata dapat diartikan perjalanan ataupun berliburan. Maka pariwisata adalah 

perjalanan atau berliburan yang dapat dilakukan terus-menerus ataupun 

berkeliling (Sinaga, 2010). 

Pada umumnya, pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan dari seseorang 

pada jangka waktu tertentu dari satu tempat menuju tempat lain dengan membuat 

perencanaan terlebih dahulu, dengan tujuan untuk rekreasi maupun kepentingan 

tertentu sehingga keinginannya dapat terpenuhi. Pariwisata diartikan melakukan 

perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk rekreasi kemudian balik ke 

tempat semula (Wardiyanto, 2011). 

Daerah Kepulauan Riau (Kepri) yang paling banyak dikunjungi wisatawan 

mancanegara (wisman) adalah Kota Batam. Kota Batam sangat strategis letaknya 

karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Pada 3 tahun 

belakangan ini, Kota Batam selalu menjadi wilayah yang paling banyak 

dikunjungi wisman di Kepri setiap tahunnya. Batam merupakan gerbang utama 
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arus masuk wisman di Kepri. Pada tahun 2017 lalu, terdapat sebanyak 1,50 juta 

wisman masuk melalui Batam. Porsi besar Batam 72,5% dari total 2,07 juta 

kunjungan turis ke Kepri. Jumlah kunjungan turis pada tahun 2017 ke Kepri 

mengalami kenaikan 8,04%. 

Tabel 1.1 

Daftar Jumlah Wisman yang Datang ke Kepri 

Pintu Masuk Wisman 
Jumlah Wisman 

2015 2016 2017 

Batam 1.545.818 1.432.472 1.504.275 

Bintan 304.010 305.404 368.587 

Karimun 96.666 89.107 84.288 

Tanjung Pinang 91.179 93.249 117.384 

Total 2.037.673 1.920.232 2.074.534 

Sumber: www.kepri.bps.go.id 

Banyak pengusaha yang bersaing membangun hotel di Kota Batam. Hotel 

adalah badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, 

penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua 

pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum. Salah satu jenis hotel adalah 

resort. Resort merupakan hotel yang dibangun di daerah pengunungan maupun di 

pinggir pantai, di pinggir danau ataupun di pinggir aliran sungai (Murdhanti, 

2011). 

Menurut Indradjaja (2016), Nongsa merupakan salah satu kawasan yang 

indah yang letaknya di utara pulau Batam yang langsung berbatas dengan 

Singapura. Selain menjadi kawasan yang menarik sebagai objek tujuan wisata, 

Nongsa didukung dengan adanya terminal kapal feri jalur internasional Singapura 

– Batam, sehingga menjadikan Nongsa sebagai kawasan pilihan investor untuk 

membangun badan usaha perhotelan dengan target pasar wisman dari Singapura. 
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Beberapa resort yang terletak di Nongsa adalah Batam View Beach & Resort, 

Nongsa Point Marina, Turi Beach Resort, serta Montigo Resort Nongsa. 

Ada beberapa resort lainnya di Kota Batam selain yang terletak di Nongsa 

antara lain, KTM Resort, Harris Resort, Holiday Inn Resort, serta Sijori Resort. 

Agar dapat menjaga kepuasan konsumen terhadap resort maka pelayanan dan 

fasilitas yang bagus perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Oleh sebab itu, retensi 

karyawan dibutuhkan agar karyawan yang berpotensial dapat dipertahankan 

supaya tetap bekerja pada perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Selain itu, 

karyawan yang berpotensial perlu dipertahankan untuk mencegah terjadinya 

penarikan karyawan oleh pengusaha lainnya. Adapun beberapa faktor yang dapat 

mempertahankan karyawan, antara lain: Job Security (keamanan kerja), Job 

Satisfaction (kepuasan kerja), Work-Life Balance (keseimbangan pekerjaan dan 

kehidupan), dan Compensation (kompensasi). 

Keamanan kerja sangat penting bagi karyawan karena apabila memiliki 

perkerjaan tanpa ada rasa takut akan kehilangan pekerjaan maka karyawan akan 

merasa aman dan stabil terhadap pekerjaannya sehingga karyawan lebih nyaman 

saat bekerja. Abdullah dan Ramay (2012) mengartikan keamanan kerja suatu 

perasaan aman karyawan mengenai tersedianya pekerjaan serta tidak akan 

kehilangan pekerjaan dalam waktu tertentu. Sebuah pekerjaan yang akan dimiliki 

karyawan pada beberapa waktu ke depan adalah kebutuhan karyawan. 

Kepuasan kerja merupakan perasaan yang dimiliki oleh karyawan yang 

mencintai pekerjaannya. Motlou et al., (2016) menganggap kepuasan kerja 

sebagai salah satu variabel yang penting bagi kehidupan seorang karyawan di 

Setyorini Wijaya, Pengaruh Keamanan Kerja, Kepuasan Kerja, Keseimbangan Pekerjaan Dan Kehidupan, Serta Kompensasi 
Terhadap Retensi Karyawan Resort Di Kota Batam, 2018 
UIB Repository©2018



4 

 

Universitas Internasional Batam 

setiap organisasi. Kepuasan kerja juga merupakan aspek penting yang berdampak 

pada motivasi karyawan dan berdampak pada rencana karyawan untuk tetap 

bekerja bersama organisasi. 

Keseimbangan pekerjaan dan kehidupan sangat penting juga bagi 

karyawan karena apabila mereka tidak mampu menyeimbangi pekerjaan dan 

kehidupan maka mereka cendurung akan merasa tertekan dan produktivitas kerja 

akan rendah. Koigi dan Waiganjo (2014) berpendapat bahwa keseimbangan 

kehidupan pekerjaan mengacu pada mempersepsikan keseimbangan yang 

memuaskan antara kehidupan pribadi seseorang dan jadwal kerja, serta konflik 

minimal antara berbagai peran yang harus dipenuhi seseorang dalam hal 

kehidupan pribadi dan pekerjaan seseorang. 

Kompensasi merupakan faktor penting dalam mempertahankan karyawan 

karena dengan adanya kompensasi maka karyawan akan termotivasi untuk 

memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Kompensasi dapat berupa 

upah/gaji, bonus, tunjangan, dan lainnya. Haider et al., (2015) mengatakan 

kompensasi adalah praktek SDM yang dominan, dengan prinsip utama bahwa 

kebijakan kompensasi total, termasuk pengakuan, keuntungan dan kontrak 

psikologis, harus diselaraskan sesuai dengan tujuan perusahaan, dengan pandang 

yang jelas dari tindakan individu terhadap penghargaan dalam pencapaian tujuan-

tujuan. 

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Keamanan Kerja, Kepuasan Kerja, Keseimbangan 

Setyorini Wijaya, Pengaruh Keamanan Kerja, Kepuasan Kerja, Keseimbangan Pekerjaan Dan Kehidupan, Serta Kompensasi 
Terhadap Retensi Karyawan Resort Di Kota Batam, 2018 
UIB Repository©2018



5 

 

Universitas Internasional Batam 

Pekerjaan dan Kehidupan, serta Kompensasi terhadap Retensi Karyawan 

Resort di Kota Batam.” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Adapun berbagai permasalahan dalam penelitian ini, antara lain: 

a. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara keamanan kerja dan retensi 

karyawan? 

b. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kepuasan kerja dan retensi 

karyawan? 

c. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara keseimbangan kehidupan 

pekerjaan dan retensi karyawan? 

d. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kompensasi dan retensi 

karyawan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini berdasarkan permasalahan penelitian adalah untuk: 

a. Mengetahui pengaruh antara keamanan kerja dengan retensi karyawan. 

b. Mengetahui pengaruh antara kepuasan kerja dengan retensi karyawan. 

c. Mengetahui pengaruh antara keseimbangan kehidupan pekerjaan dengan 

retensi karyawan. 

d. Mengetahui pengaruh antara kompensasi dengan retensi karyawan. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini, antara lain: 

a. Bagi manajemen resort: penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau 

saran bagi manajemen resort dalam meningkatkan retensi karyawan. 

b. Bagi akademisi: sebagai referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan variabel retensi karyawan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) BAB yang akan membahas serta 

memberikan rincian mengenai permasalahan penelitian, sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab satu menjelaskan latar belakang, permasalahan, tujuan dan 

manfaat, serta sistematika pembahasan penyusunan penelitian ini. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas landasan teori dan perumusan hipotesis yang 

mengurai hasil penelitian serta teori-teori yang berhubungan dalam 

penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas perancangan penelitian, objek penelitian, definisi 

operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisa 

data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengurai hasil uji data, analisis statistik deskriptif, hasil uji 

outlier, hasil uji asumsi klasik beserta dengan penjelasan atas hasil-

hasil dari hipotesis yang diuji. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab lima memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian, dan 

keterbatasan yang menjadi hambatan dalam penelitian, kemudian 

peneliti akan memberikan rekomendasi sesuai pendapat dan ilmu 

pengetahuan terhadap penelitian ini. 
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