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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Retensi karyawan mengacu pada proses usaha agar karyawan tetap bekerja 

untuk waktu yang lama dan tidak mau berhenti karena ada peluang kerja lain di 

perusahaan lain. Nyaura dan Omwenga, (2016) menyatakan bahwa retensi 

karyawan telah terbukti signifikan untuk pengembangan dan pencapaian tujuan 

dan sasaran organisasi terutama di membangun keunggulan kompetitif 

dibandingkan yang lain organisasi dalam fase peningkatan globalisasi. Efek 

negatif dari suatu organisasi tidak dapat mempertahankan karyawannya selama 

periode waktu berkisar dari kerugian produktivitas, komunikasi yang tegang 

antara manajemen dan karyawan, peningkatan biaya merekrut dan melatih 

karyawan baru, pengusaha kehilangan sumber daya yang diinvestasikan kepada 

pesaing mereka, hilangnya memori perusahaan, hubungan karyawan-pelanggan 

menjadi tegang dan yang terpenting moral staf yang ada turun. 

Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas yang besar dalam kinerja 

sebuah perusahaan. Kegagalan dalam mengelola SDM yang tepat akan dapat 

menyebabkan timbulnya gangguan dalam pencapaian suatu tujuan di dalam 

organisasi, baik profit, kinerja, maupun untuk kelangsungan hidup organisasi 

(Nyaura & Omwenga, 2016). Adapun masalah yang timbul ketika terdapat 

kesalahan di dalam mengelola SDM yaitu kinerja karyawan menurun. Kesuksesan 

perusahaan tergantung pada bagaimana integritas, efisiensi, ketekunan, kejujuran 

dan kinerja karyawan. Kinerja suatu karyawan sangat mempunyai peranan cukup 

penting dalam perusahaan, apabila kinerja yang ditunjukkan karyawan kurang 
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maka tujuan dari perusahaan menjadi terhambat. Menurut Nyaura dan Omwenga 

(2016) retensi karyawan adalah suatu cara yang dipakai olah manajemen untuk 

mempertahankan karyawan yang kompeten agar tetap bertahan dalam perusahaan 

dengan jangka waktu tertentu. Jika karyawan tidak dapat menggunakan 

potensinya dengan penuh dan juga tidak dihargai atau didengar di dalam tempat 

mereka bekerja, maka mereka akankeluar karena stres dan frustrasi. 

Memahami pentingnya keberadaan SDM yang berkualitas dalam sebuah 

perusahaan, maka salah satu upaya yang harus dicapai oleh perusahaan adalah 

dengan mempertahankan SDM yang berkualitas. Dengan meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia diharapkan karyawan dapat bekerja secara produktif dan 

professional sehingga kinerja yang dicapainya diharapkan akan lebih memuaskan 

sesuai standar kerja yang dipersyaratkan. Salah satu aspek yang dapat menunjang 

keberhasilan karyawan dalam mencapai kesuksesan bekerja adalah kemampuan 

kerja. Menjaga tingginya retensi karyawan akan dapat meningkatkan efektifitas 

dan kinerja perusahaan karena dengan tingginya retensi, maka tentu saja tingkat 

turnover akan menjadi rendah (Sarmad et al., 2016). Dengan rendahnya turnover, 

perusahaan akan menghemat biaya-biaya salah satunya adalah biaya seleksi dan 

rekrutmen. Khalid et al., (2016), menyatakan bahwa tingginya retensi karyawan 

sangat dibutuhkan dalam hal meningkatkan kinerja karyawan. Jika retensi 

karyawan lemah, maka nantinya akan meningkatkan turnover yang kemungkinan 

secara negatif mempunyai efek terhadap kinerja dan efektifitas perusahaan. 

Menurut Sarmad et al., (2016), tingginya retensi karyawan akan mempengaruhi 

kinerja organisasi dalam mencapai suatu tujuan dan misi organisasi. 
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Dalam konteks perusahaan, terdapat berbagai macam faktor yang mampu 

mempengaruhi tingkat retensi karyawan, salah satunya adalah faktor kompensasi. 

Kompensasi yang baik akan meningkatkan retensi karyawan di dalam suatu 

perusahaan. Sarmad et al., (2016), menyatakan bahwa kompensasi adalah suatu 

pendapatan dimana cara pemberiannya yang berupa barang, uang atau lain 

sebagainya yang akan didapat oleh karyawan sebagai suatu imbalan. Kompensasi 

yaitu imbalan atau balas jasa yang diberikan secara teratur oleh perusahaan baik 

berupa uang (financial) maupun bukan uang (non financial) kepada karyawan atas 

bantuan tenaga yang telah mereka berikan dalam usaha pencapaian tujuan 

perusahaan. Menurut Iqbal et al., (2014), kompensasi mencakup semua jenis 

pembayaran baik secara langsung maupun tidak langsung, berbentuk materil 

maupun penghargaan yang diberikan perusahaan kepada pekerja. Penelitian ini 

mengambil satu jenis kompensasi yakni pembayaran langsung berbentuk finansial 

yang disebut dengan upah. Berdasarkan uraian diatas dan kondisi ketenaga 

kerjaan terutama di bidang industri peralatan berat di kota Batam, maka penulis 

melakukan penelitian dengan judul ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Tingkat Retensi Karyawan pada Hotel Berbintang di Batam’. 

1.2. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahannya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara pelatihan kerja terhadap 

retensi karyawan?  
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b. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kompensasi terhadap 

retensi karyawan?  

c. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan kerja terhadap 

retensi karyawan? 

d. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kepemimpinan terhadap 

retensi karyawan? 

1.3     Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja terhadap retensi karyawan. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap retensi karyawan 

c. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap retensi 

karyawan 

d. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap retensi karyawan 

1.3.2.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi manajemen organisasi atau manajemen hotel di Batam, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan atau saran bagi pihak manajemen hotel 

dalam meningkatkan retensi karyawan dengan memberikan perhatian lebih 

besar pada faktor faktor yang mempengaruhi retensi karyawan yang diteliti 

dalam penelitian ini. 

b. Bagi akademisi, penelitian ini berguna sebagai referensi dan informasi untuk 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan variabel retensi karyawan dan 
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faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam bidang usaha perhotelan di kota 

Batam.  

1.4.  Sistematika Pembahasan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang                     

penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian 

serta sistematika pembahasan. 

BAB II        : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisa pokok masalah yang berhubungan dengan variabel 

kompensasi, pelatihan kerja, lingkungan kerja dan kepemimpinan 

terhadap retensi karyawan hotel berbintang serta metode yang 

digunakan dalam menganalisis data. 

BAB III      : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menerangkan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi 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 
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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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