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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Penelitian terdahulu  

Nyaura dan Omwenga (2016) dalam penelitian ini meneliti pengaruh 

antara variabel pelatihan kerja, kompensasi, lingkungan kerja dan kepemimpinan  

terhadap retensi karyawan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan 

kuesioner kepada karyawan hotel di Mombasa, Kenya. Industri hotel telah 

berpengalaman dengan masalah mempertahankan karyawan dalam beberapa tahun 

terakhir. Adalah penting bagi hotel untuk mempertahankan karyawan mereka 

yang sudah ada karena mereka sudah akrab dengan pekerjaan lingkungan maka 

efisiensi serta untuk menghemat biaya merekrut dan melatih karyawan baru. 

Penelitian ini berusaha menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi retensi 

karyawan di hotel di Mombasa County, Kenya. Faktor-faktor dipilih berasal dari 

literatur yang diulas pada faktor-faktor yang memiliki kemungkinan tinggi 

mempengaruhi retensi karyawan di berbagai industri.  

 
Gambar 2.1 Factors Affecting Employee Retention in the Hotel Industry in 

Mombasa County Sumber : Nyaura dan Omwenga (2016) 
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Sarmad et al., (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh dari faktor motivasi dan kompensasi terhadap retensi 

karyawan pada karyawan di perusahaan sektor penjualan minyak dan gas swasta  

di Pakistan. Retensi karyawan adalah pemikiran yang relatif terbaru di negara 

berkembang seperti Pakistan. Tren ekonomi yang tidak dapat diprediksi ditambah 

dengan aspirasi karyawan untuk pengembangan karir mendorong analisis aspek-

aspek spesifik yang mempengaruhi retensi karyawan. Data dikumpulkan melalui 

kuesioner dari 112 karyawan penjual minyak dan gas swasta yang dikenal baik 

masyarakat di Pakistan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Motivation and Compensation as Predictors of Employees’ 

Retention: Evidence from Public Sector Oil and Gas Selling Organizations. 

Sumber : Sarmad et al., (2016) 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wakabi (2014) pada karyawan dari 

beberapa perusahaan di Uganda. Dalam penelitian ini  peneliti menginvestigasi 

hubungan dan pengaruh dari faktor kepemimpinan terhadap retensi karyawan.  

Perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang sangat kompetitif yang 

mengharuskan mempertahankan karyawan inti mereka untuk mendapatkan dan 

mempertahankan keunggulan kompetitif. Karena globalisasi dan gaya manajemen 
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yang baru, organisasi mengalami persaingan baik secara lokal maupun global 

dalam hal pasar dan staf. Peran pemimpin dalam retensi karyawan sangat penting 

karena gaya kepemimpinan berdampak langsung pada perasaan karyawan tentang 

organisasi tersebut. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui pengaruh gaya 

kepemimpinan pada retensi staf dalam organisasi. Dari tinjauan beberapa studi 

empiris didirikan bahwa gaya kepemimpinan secara signifikan mempengaruhi 

Niat untuk meninggalkan staf dan karenanya ada kebutuhan untuk merangkul 

gaya kepemimpinan yang mendorong retensi staf. 

 
Gambar 2.3 Leadership Style and Staff Retention in Organizations Sumber : 

Wakabi (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Rono dan Kiptum (2017) ini meneliti 

pengaruh kompensasi dan aspek aspeknya terhadap retensi karyawan. Penelitian 

dilakukan pada karyawan dari sebuah universitas di Kenya. Banyak organisasi 

tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang menentukan retensi karyawan 

sebagai strategi dalam mengelola persaingan dan cenderung menjadi korban 

persaingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi retensi karyawan dalam organisasi di University of Eldoret. 

Tujuan khusus adalah untuk menentukan efek kompensasi pada retensi karyawan 
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Gambar 2.4 Factors Affecting Employee Retention at the University of Eldoret, 

Kenya Sumber : Rono dan Kiptum (2017) 

Khalid et al., (2016) meneliti pengaruh kepemimpinan terhadap retensi 

karyawan dengan komitmen organisasi dan kepuasan kerja sebagai variabel 

mediasi. Penelitian ini dilakukan di negara Pakistan dan populasi yang digunakan 

sebagai sumber adalah karyawan dari perusahaan di industry perbankan. Negara 

mengharapkan bahwa sistem perbankan komersial berkontribusi terhadap 

pembangunan secara keseluruhan, tetapi perkembangan ini tergantung pada 

karyawan bank komersial yang berkualifikasi dan kompeten. Mempertahankan 

sumber daya ini adalah yang paling penting bagi bank komersial yang lebih 

tinggi. Namun, bank-bank komersial sulit untuk mempertahankan staf yang 

kompeten dan berkualitas dalam menghadapi persaingan dari industri ini. Retensi 

menjadi dilema besar bagi negara berkembang. Penelitian ini menyelidiki 

hubungan antara gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, komitmen organisasi dan 

retensi karyawan di bank komersial Sindh, Pakistan. 

 
Gambar 2.5 Losing Your Best Talent: Can Leadership Retain Employees? The 

Dilemma of the Banking Sector of Hyderabad Sindh, Pakistan: A Mediation 

Investigation. Sumber: Khalid et al., (2016) 
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Abdoulaye (2017) mengadakan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi retensi karyawan. Penelitian ini menekankan pada hubungan 

antara praktik manajemen sumber daya manusia (rekrutmen dan seleksi, pelatihan 

dan pengembangan, penilaian kinerja, penghargaan dan hubungannya dengan 

retensi karyawan di Huawei di Senegal. Relatif, ada sedikit penelitian yang 

dipublikasikan pada praktik HRM dan karyawan retensi di industri 

telekomunikasi. Faktor-faktor tersebut mengharuskan penelitian ini untuk 

menganalisa praktek HRM dan retensi karyawan di Huawei di Senegal, faktor 

yang berpengaruh pada retensi karyawan di Huawei, dampak dari Praktek HRM 

tentang retensi karyawan dan keberhasilan organisasi 

 
Gambar 2.6 A Research on HRM Factors Affecting Employee Retention at 

Huawei Senegal. Sumber: Abdoulaye (2017) 

Olaimat dan Awwad (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

meneliti pengaruh dari praktik SDM terhadap retensi karyawan. Dimensi praktik 

sumber daya manusia yang diteliti yaitu rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan 
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pengembangan, penilaian kinerja, dan kompensasi yang diteliti dan pengaruhnya 

pada retensi karyawan. Peneliti membagikan 200 kuesioner kepada karyawan dari 

lembaga parlemen di Yordania, sebanyak 140 kuesioner kembalik dan digunakan 

untuk analisis data. Hasilnya menunjukkan bahwa tiga dimensi praktik sumber 

daya manusia yaitu rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, dan 

kompensasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap retensi karyawan, 

sementara penilaian kinerja tidak berpengaruh pada retensi karyawan. 

 
Gambar 2.7 Exploring the Relationship between Human Resource Practices and 

Employee Retention in the House of Representatives in Jordan. Sumber: Olaimat 

dan Awwad (2017) 

Dalam penelitian ini, Kossivi et al., (2016) menguji factor-faktor yang 

mempengaruhi retensi karyawan pada perusahaan di China. Peran karyawan bagi 

organisasi sangatlah besar, tidak hanya kebutuhan untuk menarik bakat terbaik 

tetapi juga kebutuhan untuk mempertahankan mereka untuk jangka waktu yang 

lama. Penelitian ini berfokus pada meninjau temuan penelitian sebelumnya yang 
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dilakukan oleh berbagai peneliti dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor 

penentu dari retensi karyawan. Penelitian ini mengamati faktor-faktor peluang 

pelatihan, kompensasi, dan lingkungan kerja. Studi ini mencapai kesimpulan 

bahwa penyelidikan lebih lanjut perlu dilakukan mengenai retensi karyawan untuk 

lebih memahami bidang manajemen sumber daya manusia yang kompleks. 

 
Gambar 2.8 Study on Determining Factors of Employee Retention. Sumber: 

Kossivi et al., (2016) 

Chiekezie et al., (2017) dalam penelitian ini menguji pengaruh manajemen 

kompensasi atas retensi karyawan. Penelitian ini secara khusus ditetapkan untuk 

mengetahui hubungan antara kompensasi dan retensi karyawan pada karyawan 

bank komersial di Awka, Nigeria. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

deskriptif. Temuan itu mengungkapkan bahwa ada yang positif hubungan yang 

lemah antara gaji dan retensi karyawan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika 

manajemen gagal untuk mengelola dan menerapkan kebijakan kompensasi yang 

baik untuk mempertahankan karyawan, maka karyawan mungkin akan 

meninggalkan pekerjaan mereka jika mereka menemukan penawaran yang lebih 

baik di tempat lain.  
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Gambar 2.9 Compensation Management and Employee Retention of Selected 

Commercial Banks in Anambra State, Nigeria. Sumber: Chiekezie et al., (2017)  

 

Gharib et al., (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji 

unsur-unsur yang mempengaruhi retensi di antara karyawan di perusahaan swasta 

Suriah selama krisis. Faktor-faktornya adalah pelatihan dan pengembangan 

profesional, sistem penghargaan organisasi, ketidakamanan pekerjaan dan 

kepuasan kerja. Karena alasan ini, 102 survei yang diselenggarakan dikumpulkan. 

Hasil yang diperoleh dari kuesioner penelitian dianalisis dan diperiksa dengan 

menggunakan uji statistik sebagai korelasi dan analisis regresi berganda. Hasil 

menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan profesional tidak memiliki 

dampak yang signifikan terhadap retensi karyawan, sementara variabel lain 

(sistem penghargaan, keamanan kerja dan kepuasan kerja) memiliki pengaruh 

yang signifikan secara statistik pada retensi staf, analisis menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja memiliki pengaruh lebih besar daripada sistem penghargaan dan 

keamanan kerja pada retensi karyawan. 
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Gambar 2.10 Factors Affecting Staff Retention Strategies Used in Private Syrian 

Companies during the Crisis. Sumber: Gharib et al., (2017) 

 

Chukwuka dan Nwakoby (2018) mengadakan penelitian yang menguji 

pengaruh Praktek MSDM pada tingkat retensi karyawan di Nigeria. Penelitian ini 

dimotivasi oleh kebutuhan untuk memecahkan masalah perputaran karyawan yang 

tinggi di industri asuransi Nigeria. Penelitian mempunyai dua tujuan utama, sesuai 

dengan hipotesis dirumuskan. Tujuan khusus dari penelitian ini untuk menentukan 

sifat hubungan antara Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia dan retensi 

karyawan di industri asuransi Nigeria serta memastikan sejauh mana korelasi 

antara Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia dan kinerja karyawan di 

industri asuransi Nigeria. Penelitian ini menyimpulkan dari hasil sebagaimana 

dikonfirmasi oleh survei bahwa ada efek yang lemah dan tidak signifikan dari 

praktek HRM pada retensi karyawan di industri asuransi Nigeria. 
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Gambar 2.11 Effect of Human Resource Management Practices on Employee 

Retention and Performance in Nigerian Insurance Industry. Sumber: Chukwuka 

dan Nwakoby (2018) 

 

2.2.  Definisi Variabel Dependen 

 

Retensi karyawan atau employee retention merupakan kemampuan 

perusahaan untuk mempertahankan karyawan potensial yang dimiliki perusahaan 

untuk tetap loyal terhadap perusahaan. Retensi karyawan mengacu pada kebijakan 

perusahaan untuk mencegah karyawan keluar dari perusahaan. Bagi perusahaan 

mempertahankan karyawan berkompeten sangat penting karena mempertahankan 

karyawan lebih baik daripada mencari karyawan baru (Khalid et al., 2016).  

Retensi merupakan proses di mana karyawan terdorong untuk tetap 

bersama organisasi. Retensi adalah elemen penting dari pendekatan organisasi 

untuk manajemen bakat, didefinisikan sebagai pelaksanaan strategi terintegrasi 

atau sistem yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan 

mengembangkan proses untuk menarik, mengembangkan, mempertahankan, dan 
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memanfaatkan orang-orang dengan keterampilan dan bakat yang dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan masa depan (Nyaura & Omwenga, 

2016). Upaya untuk mempertahankan karyawan telah menjadi persoalan utama 

dalam banyak organisasi. Oleh karena itu sangatlah penting organisasi mengakui 

bahwa retensi karyawan merupakan perhatian SDM yang berkelanjutan dan 

tanggung jawab signifikan bagi semua supervisor dan manajer. Istilah retensi 

terkait dengan istilah perputaran (turnover) yang berarti proses dimana karyawan 

meninggalkan organisasi dan harus digantikan. Perputaran secara sukarela atau 

karyawan meninggalkan perusahaan karena keinginannya sendiri dapat 

disebabkan oleh banyak faktor, termasuk peluang karier, gaji, pengawasan, 

geografi, dan alasan keluarga dan pribadi. 

 

2.3.     Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan antara Pelatihan Kerja terhadap Retensi Karyawan 

 

Investasi pada pelatihan karyawan dan pengembangan karier dianggap 

sebagai salah satu yang penting faktor dalam retensi karyawan. Organisasi punya 

keuntungan untuk melakukan investasi dalam bentuk pelatihan & pengembangan 

pada para pekerja yang memberi output positif atas investasi dalam bentuk 

pelatihan dan pengembangan. Menurut Chukwuka dan Nwakoby (2018), 

organisasi telah meningkat pengembangan karyawan berbakat melalui analisis 

keahlian, minat karyawan, sehingga perlu pengembangan kemampuan kerja 

karyawan. Perusahaan yang menawarkan lebih banyak manfaat melatih pekerja 

mereka dengan mengadopsi praktik kerja inovatif untuk mempertahankan 
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karyawan mereka. Chukwuka dan Nwakoby (2018) merekomendasikan pelatihan 

itu tanda komitmen organisasi kepada karyawan. Pelatihan mencerminkan strategi 

organisasi yang didasarkan pada nilai tambah daripada menurunkan biaya. 

Perusahaan dan industri mengakui bahwa berbagai pelatihan keterampilan dan 

pengembangan karir merupakan faktor kunci dari daya tarik dan retensi karyawan 

dan merupakan strategi perusahaan untuk berhasil dan semakin maju.  

2.3.2  Hubungan antara Kompensasi terhadap Retensi Karyawan 

Kompensasi atau imbalan kerja merupakan pemberian kepada pegawai 

atau sesuatu yang diterima pegawai sebagai balas jasa atas prestasinya kepada 

perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan (Wekesa & Nyaroo, 2013). Imbalan 

ekonomi biasanya diberikan dalam bentuk gaji, upah, tunjangan, bonus, 

insentif,dan lain-lain. Imbalan yang bersumber dari luar atau disebut juga dengan 

imbalan ekstrinsik terutama imbalan yang berbentuk uang seperti gaji, tunjangan 

dan lain-lain.  

Kompensasi atau imbalan kerja merupakan pemberian kepada pegawai 

atau sesuatu yang diterima pegawai sebagai balas jasa atas prestasinya kepada 

perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan (Wekesa & Nyaroo, 2013). Imbalan 

yang bersumber dari luar atau disebut juga dengan imbalan ekstrinsik terutama 

imbalan yang berbentuk uang seperti gaji, tunjangan dan lain-lain. Osibanjo et al. 

(2014) mendefenisikan kompensasi sebagai pemberian imbalan berbentuk materi 

kepada pegawai atau sesuatu yang diterima pegawai sebagai balas jasa atas 

prestasinya kepada perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan. Imbalan ekonomi 

diberikan dalam bentuk gaji, upah, tunjangan, bonus, insentif dan lain-lain.  
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Tingkat kompensasi yang baik pada sebuah organisasi merupakan cara 

bagi perusahaan agar para karyawan berkinerja tinggi, karena memotivasi 

individu untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik sebagai kontribusi pada 

perusahaan tempatny bekerja. Penelitian telah menunjukkan bahwa kompensasi 

memainkan peran penting dalam menarik dan mempertahankan performa 

karyawan terbaik. Kompensasi merupakan bagian penting yang dicari oleh setiap 

karyawan. Kompensasi yang diterima karyawan adalah bentuk gaji, insentif dan 

tunjangan. Melalui kompensasi, karyawan akan lebih semangat dalam bekerja. 

Dengan demikian perusahaan harus terbuka kepada karyawan mengenai 

kompensasi apa saja yang diterima karyawan bila bekerja di perusahaan tersebut, 

tentunya sesuai dengan kinerja karyawan masing-masing. Kompensasi merupakan 

faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang memilih 

untuk bekerja di sebuah organisasi daripada organisasi lain. 

2.3.3    Hubungan antara Lingkungan Kerja terhadap Retensi Karyawan 

Lingkungan kerja didefinisikan sebagai suasana di lingkungan kerja 

merupakan tempat yang mendorong komitmen kerja dan memaksimalkan 

produktivitas (Khalid et al., 2016). Sebuah lingkungan kerja yang efektif yang 

positif dan mendukung memungkinkan karyawan untuk bekerja dengan nyaman 

dan memiliki kemauan untuk memberikan komitmen penuh mereka dan 

kontribusi dalam melakukan tugas yang diberikan. Perbedaan antara mendukung 

dan lingkungan yang tidak mendukung menentukan kepuasan dan kinerja, 

komitmen dan kontribusi karyawan terhadap organisasi. Kenyamanan lingkungan 

merupakan hal yang dibutuhkan oleh karyawan untuk melakukan pekerjaan dan 
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kegiatan mereka dengan baik. Karyawan peduli dengan pekerjaan mereka 

lingkungan untuk kenyamanan pribadi dan memfasilitasi melakukan pekerjaan 

dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa karyawan lebih suka lingkungan 

fisik itu tidak berbahaya atau tidak nyaman. Selain itu, sebagian besar karyawan 

lebih suka bekerja secara relatif dekat rumah, dalam fasilitas bersih dan relatif 

modern, dan dengan alat dan peralatan yang memadai (Nyaura & Omwenga, 

2016). Karyawan membutuhkan sumber daya yang cukup seperti waktu, uang dan 

peralatan / alat untuk dapat melakukan pekerjaan mereka secara efektif. 

Tata letak fisik lingkungan kerja tersebut sebagai kerapian, organisasi, 

kenyamanan, daya tarik dan stimulus (kebisingan, udara, bahaya dan seharusnya 

tidak mengancam kesejahteraan karyawan. Secara umum bekerja lingkungan 

mengacu pada lingkungan dimana karyawan belajar dan bekerja. Lebih spesifik, 

konsep dapat dijelaskan dengan mengacu pada bimbingan dan penghargaan di 

tempat kerja, tekanan dari pekerjaan, jumlah pemberdayaan dan tanggung jawab 

atas pengalaman karyawan, pilihan dalam tugas dan pengembangan pekerjaan, 

penyediaan pekerjaan yang menantang dan bermakna, dan peluang kemajuan dan 

pengembangan. Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan 

apresiatif, dioperasionalkan melalui pembelajaran apresiatif dan iklim kerja, 

secara positif mempengaruhi retensi karyawan (Nyaura dan Omwenga, 2016). 

Faktor lingkungan kerja yang juga dapat mempengaruhi nyaman atau 

tidaknya karyawan untuk bertahan di sebuah organisasi. Nyaura dan Omwenga 

(2016) menyebutkan bahwa lingkungan kerja yaitu keadaan atau sesuatu yang 

berada disekitar karyawan dan yang nantinya akan mempengaruhi karyawan 
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tersebut di dalam menjalankan sebuah tugas yang diberikan. Lingkungan kerja 

yang baik yang diperlukan untuk menjaga karyawan agar tetap bertahan di sebuah 

organisasi. Menurut Khalid et al., (2016), karyawan merasa lebih puas dan komit 

terhadap perusahaan dan apabila ia mempunyai pengalaman positif dari 

lingkungan kerja, karyawan tersebut akan lebih lama bertahan di perusahaan 

tersebut. Khalid et al., (2016), menyatakan bahwa lingkungan kerja yang 

dirancang dengan baik, ruang kerja yang ramah dan aman, peralatan yang baik 

dan komunikasi yang efektif, yang akan meningkatkan retensi karyawan 

2.3.4    Hubungan antara Kepemimpinan terhadap Retensi Karyawan 

Pemimpin dan keterampilan mereka dalam menciptakan budaya retensi 

muncul sebagai kunci mengapa orang tetap dalam organisasi dan apa yang 

biasanya mendorong mereka jauh. Pembelajaran menyimpulkan bahwa jika 

perusahaan memiliki masalah turnover karyawan maka harus fokus pada manajer 

terlebih dahulu. Praktik perekrutan, penghargaan, pelatihan dan manajemen 

kinerja semua memainkan peran penting dalam retensi tetapi adalah pemimpin 

yang membuat perbedaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa karyawan 

melihat pengawasan suportif sebagai kunci dalam memungkinkan mereka berhasil 

mengatasi dengan kerasnya pekerjaan mereka dan tetap bekerja.  

Bagi sebagian besar karyawan, pekerjaan juga mengisi kebutuhan untuk 

interaksi sosial. Adalah umum untuk menemukan manajer yang cepat mengkritik 

tetapi lambat untuk memuji, yang terlalu terikat pekerjaan mereka sendiri untuk 

menunjukkan minat bawahan mereka. Pengakuan lebih lanjut dari pimpinan, 

anggota tim, rekan kerja dan pelanggan meningkatkan loyalitas kepada organisasi 
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karenanya kemungkinan bagi karyawan untuk tetap berada di organisasi. 

Partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan membuat dan mempengaruhi 

dalam tindakan juga penting unsur retensi karyawan dalam organisasi. 

 

2.4. Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran teoretis, maka penulis merumuskan model 

penelitian dan hipotesis sebagai berikut: 

 

Gambar 2.12 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Retensi Karyawan pada 

Hotel Berbintang di Batam. Sumber : Nyaura dan Omwenga (2016)        

Berdasarkan model penelitian diatas, maka penulis merumuskan hipotesis 

dari penelitian diatas sebagai berikut : 

H1 : Pelatihan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Retensi Karyawan 

H2 : Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap Retensi Karyawan 

H3 : Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Retensi Karyawan 

H4 : Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Retensi Karyawan 
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