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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Keberhasilan dari suatu perusahaan dalam meningkatkan kemajuan sangat 

bergantung dari kinerja dan prestasi kerja karyawannya. Kepuasaan kerja yang 

baik dapat meningkatkan retensi karyawan. Jika retensi karyawan suatu 

perusahaan buruk maka akan memperburuk keadaan karyawannya yang pada 

akhirnya dapat menyebabkan penurunan kepuasan kerja karyawan. Penurunan 

kepuasan kerja merupakan sikap dari karyawan yang tidak dapat merasakan hal-

hal yang dapat membuat karyawan bertahan seperti kompensasi yang kurang 

terpenuhi ataupun sikap dari manajer ke karyawan yang kurang komunikatif. 

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 orang-orang yang berkompeten sangat penting karena 

mempertahankan karyawan lebih baik daripada mencari karyawan baru (Rono & 

Kiptum, 2017). 

Menurut Olaimat dan Awwad (2017), sumber daya manusia dalam 

perusahaan adalah seluruh manusia yang berkontribusi untuk perusahaan, seperti 

pemilik, komisaris, karyawan, dan bahkan pekerja yang tidak termasuk dalam 

struktur organisasi. Mereka semua merupakan asset terpenting dalam perusahaan. 

Dikatakan demikian, karena sumber daya manusia berkontribusi dalam 

pencapaian tujuan perusahaan melalui karya, bakat, kreativitas, dan peran nyata 
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untuk mengelola sumber daya perusahaan yang lainnya.  Sumber daya manusia 

adalah seseorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha 

pencapaian tujuan organisasi. Menurut Olaimat dan Awwad (2017), sumber daya 

manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi baik 

organisasi dalam skala besar maupun kecil. Pada organisasi berskala besar, 

sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam 

proses pengembangan usaha, dimana peran sumber daya manusia menjadi 

semakin penting. Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah 

untuk mendapatkan calon karyawan yang paling sesuai dengan persyaratan 

pekerjaan yang dibutuhkan melalui proses rekrutmen. Rekrutmen adalah 

serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, 

kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan oleh perusahaan. 

Rekrutmen berlanjut pada proses seleksi untuk memilih siapa yang lebih dahulu 

mendapat penempatan kerja pada umumnya menggunakan sistem ranking. 

Rekrutmen dengan kata lain berfungsi untuk menentukan “the right man on the 

right place”, yaitu sebuah proses dalam mendapatkan karyawan yang tepat untuk 

posisi yang tepat (Olaimat & Awwad, 2017). 

Batam merupakan salah satu pintu masuk untuk wisatawan mancanegara 

ke Indonesia dan juga wisatawan domestik untuk bepergian ke luar negeri. 

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pariwisata, maka jumlah hotel sebagai 

sarana akomodasi juga turut meningkat di Batam. Berdasarkan data, di Batam 

terdapat 25 hotel berbintang 4 dengan jumlah kamar sebanyak 1,354 ruang kamar 

dan tingkat hunian rata-rata di atas 60 persen (www.batamkota.bps.go.id). 
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Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Batam, jumlah wisatawan 

mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kota Batam selama tahun 2016 

mencapai 1.545.818 orang, mengalami peningkatan sekitar 6,31 persen dibanding 

jumlah wisman selama tahun 2015 yang hanya mencapai 1.454.110 orang. 

(www.batamkota.bps.go.id). Berikut di tampilkan data statistik kunjungan 

wisatawan manca negara ke Kota Batam. 

Tabel 1.1 

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Batam Desember 2015 - Desember 2016 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam (2018) 

Tabel 1.2 

Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Batam menurut Kebangsaan 

No Kebangsaan Oktober 17  November 17 Desember 17 

1.  Singapura 64,407 61,735 100,562 

2.  Malaysia 14,753 12,714 19,429 

3.  India 4,468 3,843 6,044 

4.  Philipina  3,274 2,928 3,781 
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5.  Korea Selatan 3,073 3,590 2,858 

 
    

Sumber:  BPS Kota Batam (2018) 

Kinerja dari hotel berbintang yang meningkat dipengaruhi oleh kinerja 

karyawan yang meningkat sehingga pasti akan ada banyak faktor yang 

menyebabkan kinerja karyawan pada hotel berbintang empat tersebut meningkat 

antara lain proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan, kompensasi dan penilaian 

kinerja yang adil dari manajemen hotel berbintang empat tersebut. 

Menghadapi persaingan global yang makin ketat, perkembangan teknologi 

yang semakin maju, perubahan demografi, keadaan ekonomi yang tidak menentu 

dan perubahan dinamis lainnya telah memicu perubahan kondisi lingkungan yang 

mulanya stabil, dapat berubah menjadi lingkungan yang penuh ketidakpastian, 

komplek dan cepat berubah. Karyawan yang kurang diperhatikan oleh organisasi 

dapat menyebabkan ketidakpuasan pada karyawan tersebut. Keberhasilan dari 

suatu perusahaan sangat bergantung dari karyawannya. Kepuasaan kerja yang 

baik dapat meningkatkan retensi karyawan. Jika retensi karyawan suatu 

perusahaan buruk maka akan memperburuk keadaan karyawannya yang pada 

akhirnya dapat menyebabkan penurunan kepuasan kerja karyawan. Penurunan 

kepuasan kerja merupakan sikap dari karyawan yang tidak dapat merasakan hal-

hal yang dapat membuat karyawan bertahan seperti kompensasi yang kurang 

terpenuhi ataupun budaya dari organisasi tersebut (Haider et al., 2015). 

Praktek manajemen sumber daya manusia oleh karena itu seperangkat 

praktik yang saling berhubungan yang menciptakan lingkungan yang dapat 

menghasilkan komitmen yang tinggi di antara karyawan dan mendorong mereka 
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untuk melakukan yang terbaik, yang akhirnya mengarah pada kinerja organisasi 

yang lebih tinggi. Meskipun para peneliti yang berbeda telah mempelajari 

serangkaian praktik manajemen sumber daya manusia yang berbeda, kebanyakan 

dari mereka setuju bahwa praktik-praktik tertentu penting dalam menghasilkan 

kinerja organisasi yang tinggi (Kaur, 2017). 

Penelitian ini berfokus pada empat praktik SDM, yang meliputi pelatihan 

dan pengembangan, penilaian kinerja, pengembangan karir, dan kompensasi. 

Hubungan praktik sumber daya manusia pada retensi karyawan menunjukkan 

bahwa praktik sumber daya manusia yaitu pelatihan dan pengembangan dan 

peluang pengembangan karier berpengaruh signifikan dengan retensi karyawan. 

Retensi karyawan telah menjadi persoalan utama dalam banyak perusahaan. 

Tujuan dari retensi karyawan adalah untuk mempertahankan karyawan yang 

dianggap berkualitas, karena karyawan yang berkualitas merupakan harta yang 

tidak tertampak tetapi memiliki nilai yang tinggi bagi perusahaan. Faktor yang 

dapat mempengaruhi retensi karyawan adalah komponen organisasi yang terdiri 

dari tingkat budaya perusahaan, strategi manajemen, tingkat manajemen dan 

system keamanan kerja. Peluang karier yang terdiri dari tingkat peluang yang 

diberikan, pengembangan karier, dan perencanaan karier formal. 

Ketika perusahaan kehilangan karyawan, maka perusahaan juga 

kehilangan kemampuan, pengalaman, dan memori perusahaan. Hal tersebut juga 

merupakan isu yang penting bagi manajemen, karena akan mempengaruhi 

produktivitas, profitability, dan kualitas dari pelayanan serta kualitas produk. Bagi 

karyawan, tingkat turnover yang tinggi akan berpengaruh terhadap moral 
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karyawan, hubungan antar karyawan dan keamanan kerja. Biaya penggantian 

karyawan juga akan meningkat, hal ini berhubungan dengan biaya rekrutmen 

karyawan dan pelatihan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penulis 

tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Retensi Karyawan pada Perusahaan Bidang Perhotelan 

di Batam” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

sebagai berikut: 

a. Apakah ada pengaruh signifikan antara rekrutmen dan seleksi terhadap 

retensi karyawan? 

b. Apakah ada pengaruh signifikan antara pelatihan kerja terhadap retensi 

karyawan? 

c. Apakah ada pengaruh signifikan antara penilaian kinerja terhadap retensi 

karyawan? 

d. Apakah ada pengaruh signifikan antara kompensasi terhadap retensi 

karyawan? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 
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a. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh signifikan rekrutmen dan 

seleksi terhadap retensi karyawan 

b. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh signifikan pelatihan kerja 

terhadap retensi karyawan 

c. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh signifikan penilaian 

kinerja terhadap retensi karyawan  

d. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh signifikan kompensasi 

terhadap retensi karyawan 

1.3.2.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi manajemen perusahaan di bidang industri perhotelan: penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen perusahaan 

dalam mengetahui faktor yang berpengaruh pada tingkat retensi 

karyawan di industri perhotelan dan membuat program kerja yang 

sesuai untuk dapat mempertahankan karyawan yang sudah bekerja 

dengan baik di perusahaan tersebut sehingga tujuan perusahaan akan 

lebih mudah dicapai. 

b. Bagi akademisi: sebagai referensi dan informasi untuk penelitian 

selanjutnya yang meneliti topik berkaitan dengan variabel retensi 

karyawan pada organisasi dan faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhinya.  

 

1.4    Sistematika Pembahasan 

Fendy, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Retensi Karyawan pada Perusahaan Bidang Perhotelan di 
Kota Batam, 2019 
UIB Repository©2019



8 

 

Universitas Internasional Batam 

 
 

 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang                     

penelitian, permasalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta                     

sistematika pembahasan. 

BAB II        : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisa pokok masalah yang berhubungan dengan variabel 

independen yaitu pelatihan kerja, kompensasi dan budaya organisasi 

terhadap retensi karyawan 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 

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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