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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Karyawan merupakan sumber penting bagi organisasi manapun. 

Berdasarkan karakter kritis mereka, mereka dapat disebut sebagai darah 

kehidupan sebuah organisasi. Kemajuan teknologi telah menyebabkan sebagian 

besar organisasi menjadi lebih didorong oleh teknologi. Namun, situasi ini tidak 

mengurangi nilai karyawan dalam suatu organisasi karena teknologi 

membutuhkan sumber daya manusia untuk beroperasi. Dengan isu seperti 

globalisasi, persaingan semakin tajam di sebagian besar industri. Situasi ini juga 

mempengaruhi pasar kerja dalam arti bahwa permintaan organisasi dalam sumber 

daya manusia untuk tetap bersaing di industri masing-masing lebih tinggi. Agar 

tetap lebih kompetitif, organisasi karenanya tidak hanya menarik talenta terbaik 

tapi juga mempertahankannya dalam jangka waktu lama (Astuti, 2014). 

Suatu perusahaan keberhasilannya sangat bergantung pada karyawannya. 

Dalam meningkatkan retensi karyawan harus memiliki kepuasan kerja yang baik. 

Jika perusahaan memiliki retensi karyawan yang buruk maka keadaan karyawan 

juga akan buruk maka pada akhirnya akan menurunan kepuasan kerja karyawan. 

Hal tersebut menurun dikarenakan perilaku karyawan yang belum bisa merasakan 

sesuatu yang membuat karyawan ingin bertahan seperti perilaku dari manajer ke 

karyawan yang kurang terbuka ataupun kompensasi yang kurang memuaskan 

(Astuti, 2014). 

Retensi karyawan merupakan kebijakan dan praktek yang diciptakan untuk 

menghasilkan lingkungan kerja yang mendukung sehingga dapat memberikan 
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aman dan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Karena hal itu dapat membuat 

karyawan ingin bertahan didalam perusahaan dalam jangka waktu yang cukup 

lama. Semakin banyak karyawan yang tidak memiliki inisiatif untuk keluar dari 

perusahaan maka hal tersebut semakin bagus karena dapat menurunkan turnover 

karyawan pada perusahaan tersebut. 

Putra dan Rahyuda (2016), retensi karyawan merupakan salah satu cara 

manejemen dalam menghambat pekerja yang mempunyai kompoten agar tidak 

berniat keluar dari perusahaan dan ingin menentap pada perusahaan untuk waktu 

yang cukup lama. Apabila karyawan tidak bisa menggunakan potensi dangan 

sepenuhnya ditempat kerja serta didalam tempat mereka bekerja juga tidak 

didenngar atau dihargai oleh atasan, maka karyawan tersebut akan merasa tidak 

nyaman dan berencana keluar dari perusahaan tersebut karena stres ataupun 

frustrasi (Oladapo, 2014). 

Retensi karyawan adalah diamana suatu perusahaan harus mampu 

menghambat karyawan yang memiliki potensi yang besar yang dimiliki oleh 

perusahaan agar karyawan tersebut bisa loyal terhadap perusahaan. Employee 

retention yang merujuk kepada kebijakan perusahaan guna menghambat 

keluarnya karyawan pada perusahaan tersebut. Mempertahankan karyawan-

karyawan yang memiliki potensi yang besar merupakan sesuatu yang penting bagi 

perusahaan dikarenakan lebih baik mempertahankan karyawan dari pada merekrut 

karyawan baru (Astuti, 2014). 

Ketika karyawan keluar dari perusahaan, maka pengalaman, kemampuan, 

serta “memori perusahaan” akan ikut berkurang juga. Karena isu merupakan hal 

yang terpenting bagi manajemen, maka dari itu akan berdampak pada kualitas dari 
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pelayanan, kualitas produk serta profitability dan produktivitas. Menurut 

karyawan, tingginya turnover dalam suatu perusahaan akan berdampak pada 

moral karyawan, keamanan kerja serta hubungan antar karyawan. Dengan 

tingginya turnover karyawan akan meningkat biaya pelatihan dan rekrutmen 

karyawan. Pergantian karyawan ini bisa dicegah dari beberapa cara dengan 

melakukan kegiatan yang pro-aktif pada strategi retensi karyawan: meningkatnya 

system kerja dan karyawan yang memiliki loyalitas (Sumarni, 2011). 

Hubungan antara retensi karyawan dan kepuasan kerja di tempat kerja 

manajemen terkait dengan profesi yang berbeda. Selain itu, retensi karyawan 

merupakan perhatian utama dalam keunggulan kompetitif sebuah organisasi 

karena akan berdampak pada efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan 

organisasi. Employee retention merupakan proses yang membuat karyawan 

supaya bisa menetap pada perusahan untuk jangka waktu yang cukup lama. 

Meskipun employee retention sekarang telah menjadi tugas berat, namun 

bermanfaat bagi organisasi dan juga bagi karyawan. 

Fenomena yang ada pada perusahaan BPR di Kota Batam tentang tingkat 

retensi karyawan yang bekerja disana bermacam-macam mulai yang tetap 

bertahan bekerja disana dan ada juga yang berhenti bekerja di perusahaan tersebut 

karena kurang dihargai ataupun atasan tidak menanggapi keluhan-keluhan yang 

merka sampaikan di perusahaan mereka kerja. Dengan meningkatkan employee 

retention maka efektifitas dan kinerja perusahaan juga akan meningkat, maka 

pergantian karyawan pada perusahaan tersebut akan menjadi rendah dan dengan 

pergantian karyawan yang rendah maka perusahaan dapat menghemat biaya 

seleksi dan rekrutment pada peusahaan tersebut. Adapun sebalik jika turnovernya 
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tinggi maka akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan tersebut karena biaya 

yang dikeluarkan cukup besar. Menurut Hakim dan Darmawati (2016), jika 

turnover karyawan pada sebuah perusahaan mencapai 10 % ataupun lebih maka 

bisa dikatakan perusahaan tersebut memiliki turnover tinggi. Dan sebaliknya jika 

turnover karyawan pada perusahaan di bawah 10% maka dapat diktakan turnover 

karyawan tersebut rendah. 

Berdasarkan dari penjelasan yang sudah dibahas sebelumnya yaitu 

berhubungan dengan retensi karyawan pada Bank Perkredian Rakyat di Kota 

Batam yang memiliki turnover karyawan cukup tinggi dan memilki retensi 

karyawan yang rendah sehingga berdampak pada penurunan efektifitas kerja pada 

bank tersbut. Makah hal tersebut membuat penulis ingin meneliti tentang retensi 

karyawan terhadap perusahaan BPR di Kota Batam yang berjudul “Pengaruh 

Lingkungan Kerja dan Kompensasi terhadap Retensi Karyawan melalui 

Keterlibatan Organisasi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Batam”. 

Penelitian ini juga dilakukan karena perusahaan BPR di Kota Batam ini 

mempunyai banyak karyawan namun banyak juga yang keluar dari perusahaan 

tersebut dengan berbagai alasan salah satunya adalah ketidaknyamanan dalam 

bekerja. Untuk itu penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini. Adapun yang 

ingin diketahui penulis dalam hal ini adalah bagaimana cara Bank Perkreditan 

Rakyat di Kota Batam ini dalam mempertahankan karyawannya dan solusi apa 

yang ditawarkan perusahaan tersebut dalam hal banyaknya karyawan yang keluar 

dari perusahaannya dengan berbagai alasan yang mereka miliki. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, 

maka berikut ini ada beberapa permasalahan pada penelitian yang bisa 

dirumuskan yaitu, sebagai berikut: 

a. Apakah lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap retensi 

karyawan? 

b. Apakah lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

keterlibatan organisasi? 

c. Apakah keterlibatan organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

retensi karyawan? 

d. Apakah kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap retensi 

karyawan? 

e. Apakah lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap retensi 

karyawan yang dimediasi oleh keterlibatan organisasi? 

1.3 Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

a. Untuk mengetahui apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap retensi 

karyawan. 

b. Untuk mengetahui apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap 

keterlibatan organisasi. 

c. Untuk mengetahui apakah keterlibatan organisasi berpengaruh terhadap 

retensi karyawan. 

d. Untuk mengetahui apakah kompensasi berpengaruh terhadap retensi 

karyawan. 
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e. Untuk mengetahui apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap retensi 

karyawan yang dimediasi oleh keterlibatan organisasi. 

1.3.2 Manfaat 

a. Bagi akademis, penulis berharapkan bisa memberikan sedikit pengetahuan 

pada penelitian ini dibidang Sumber daya Manusia, yang khususnya 

memiliki kaitan dengan retensi karyawan. 

b. Bagi perusahaan, penulis berharap dari hasil yang dilakukan peneliti ini 

bisa dijadikan bahan pertimbangan yang dapat digunakan perusahaan 

dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan retensi karyawan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap dari hasil yang dilakukan 

peneliti ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya dan 

juga digunakan untuk bahan perbandingan dalam pencarian data. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Kegunaan dari Sistematika pembahasan yaitu untuk mempermudah dalam 

memahami penilaian ini. Isi penelitian ini diantaranya, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdapat latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisikan kajian tentang model-model penelitian 

sebelumnya, definisi variabel dependen, hubungan antar variabel, 

model penelitian dan perumusan hipotesis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan 

data.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengolahan data-data yang diperoleh dan 

melakukan uji terhadap data tersebut sehingga penelitian ini 

mendapatkan hasilnya, setelah mendapatkan hasil kemudian 

dilakukan pembahasan pada hasil tersebut sehingga mendapatkan 

kesimpulan. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi kesimpulan dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, keterbatasan dari penelitian ini, rekomendasi dan 

saran dari penulis mengenai permasalahan yang diteliti yang 

mungkin berguna bagi peneliti selanjutnya. 
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