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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Model-Model Penelitian Terdahulu 

Peneltian pertama dilakukan oleh Tangthong et al. (2014) di Thailand. 

Peneliti melakukan uji ini guna mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi 

employee retention. Penelitian ini juga menyoroti apa yang harus dilakukan oleh 

suatu organisasi untuk mempertahankan karyawan di beberapa perusahaan yang 

ada di Thailand. Penelitian ini bertujuan untuk untuk melakukan suatu empiris 

studi tentang Sumber Daya Manusia praktik employee retention, dengan fokus 

pada khususnya sistem penghargaan, Kompensasi dan manfaat manajemen serta 

pengembangan dan pelatihan. alasan turnover karyawan dan bagaimana retensi 

karyawan dapat dioptimalkan. Selain itu juga penelitian ini lebih berfokuskan 

pada bagaimana pengendalian gesekan dan mempertahankan tenaga kerja. 

Keluhan harus ditangani dengan serius dan jika diperlukan konseling harus 

dilakukan untuk mempertahankan talenta terbaik. Keterlibatan karyawan sangat 

berperan penting terhadap retensi karyawan. Adapun hasil penelitiannya yaitu 

organisasi harus menciptakan lingkungan dimana seseorang akan bersedia untuk 

tinggal untuk mendorong loyalitas organisasi antar karyawan. Langkah menuju 

retensi efektif adalah penerimaan kenyataan bahwa pergerakan pegawai tidak 

hanya diperuntukkan bagi pemerintah oleh organisasi, tapi juga oleh pasar. 

Adapun pendekatan yang lebih baik dilakukan adalah menangani retensi secara 

proaktif. Sebagai isu strategis SDM harus mengharapkan komitmen, 

meningkatkan kepuasan kerja dan memberikan dukungan kepada yang 
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memfasilitasi retensi karyawan. Strategi retensi yang digunakan tidak hanya untuk 

individu organisasi farmasi melainkan untuk industri secara menyeluruh. 

 

Gambar 2.1 HRM Practices and Employee Retention in Thailand a Literatur 

Review, Sumber: Tangthong et al. (2014) 

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Susanto dan Kurniawan (2006) di 

Solo, Indonesia. Dilakukan penelitian ini yaitu guna menguji apakah ada dampak 

signifikan pada masing-masing variabel tersebut. Dalam rekrutmen harus 

memiliki program yang baik sehingga dapat memberi pengaruh positif terhadap 

produktivitas dan kualitas kerja karyawan termasuk kinerja serta peningkatan 

komitmen. Retensi karyawan dan kinerja memiliki hubungan yang sangat 

kompleks. Selain recruitment dan employee retention, kinerja karyawan juga 

dapat dipengaruhi oleh hubungan kerja, dimana masalah tersebut biasanya timbul 

dari usia, perbedaan pekerjaan, dan demografi. Adapun hasil dari penelitian 

tersebut yaitu proses rekrutmen pada masing-masing industri di Solo menekankan 

rekrutmen teknik kesesuaian dampak signifikan terhadap retensi karyawan 

perusahaan perusahaan karena tingginya rekrutmen maka secara otomatis juga 

meningkatkan tingkat retensi karyawan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin 

memperoleh potensi karyawan yang luar biasa. 
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Gambar 2.2 The Impact Of Recruitment, Employee Retention and Labor Relations 

to Employee Performance On Batik Industry In Solo City, Indonesia, Sumber: 

Susanto dan Kurniawan (2016) 

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Biason (2014) di Baguio, Filipina. 

Peneliti melakukan uji ini guna meneliti apakah job satisfaction memiliki 

hubungan terhadap employee retention. Tujuan penelitian ini yaitu guna 

memahami apakah kepuasan kerja berhubungan pada retensi karyawan. Kepuasan 

kerja adalah suatu factor yang penting bagi perusahaan mencapai keberhasilan. 

Hasil dari penelitian ini yaitu dengan kompensasi yang diberikan perusahaan 

membuat karyawan puas, dengan adanya job content karyawan karyawan lebih 

terarah dalam melakukan pekerjaan, kesempatan untuk promosi, hubungan kerja 

yang baik dengan rekan kerja dan atasan. Temuan penelitian menggambarkan 

bahwa kepuasan kerja meningkatakan karyawan penyimpanan. Semakin  

tingginya kepuasan kerja karyawan maka umumnya bisa menghasilkan retensi 

karyawan yang lebih tinggi. 
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Gambar 2.3 The Effect of Job Satisfaction to Employee Retention, Sumber: 

Biason (2014) 

Penelitian keempat dilakukan oleh Astuti (2014) di DKI Jakarta, 

Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis retensi karyawan yang 

mengacu kepada kebijakan dari rumah sakit agar mengurangi turnover karyawan 

pada rumah sakit. Perusahaan yang mendapatkan keberhasilan itu sangat 

tergantung pada karyawannya. Salah satu cara meningkatkan retensi karyawan 

yaitu perusahaan harus membuat karyawan memiliki kepuasan kerja yang baik. 

Jika suatu perusahaan memiliki retensi karyawan yang buruk maka keadaan 

karyawan juga akan memburuk sehingga akan terjadinya penurunan kepuasan 

kerja pada karyawan. Menurunnya kepuasan kerja karyawan karena karyawan 

kurang bisa merasakan sesuatu yang bisa membuat karyawan tetap bertahan 

antara lain sikap manajer yang kurang komunikatif terhadap karyawan atau 

kurang terpenuhinya kompensasi (Wening, 2005). Tujuan dari penelitian ini yaitu 

guna memeriksa pengaruh kompensasi retensi karyawan melalui sikap kerja. 

Peneliti melakukan penelitian ini dengan metode kuantitatif dan sampel yang 

digunakan yaitu data primer yang didapatkan dari menyebaran kuesioner 

sebanyak 105 rumah sakit tipe C di Jakarta. Penelitian ini menganalisis data 
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dangan metode Structural Equation Model (SEM). Penelitian ini mendapatkan 

hasil yaitu adanya pengaruh positif melalui Employee Retention Compenstion 

untuk sikap kerja.  

 

Gambar 2.4 Pengaruh Kompensasi terhadap Retensi Karyawan Melalui Kepuasan 

Kerjadan Komitmen Afektif pada beberapa rumah sakit di DKI Jakarta, Sumber: 

Astuti (2014) 

Penelitian kelima dilakukan oleh Awan (2013) di Pakistan. Dilakukan 

penelitian ini yaitu guna mengetahui dampak orientasi karyawan terhadap retensi 

karyawan. Orientasi karyawan adalah cara untuk mengenal karyawan dengan 

kebijakan, hirarki organisasi, budaya organisasi, manfaat yang dapat diterima 

seeorang dalam perusahaan dan tanggung jawab pekerjaan. Penelitian ini 

memiliki tujuan yaitu guna mengetahui dampak orientasi karyawan terhadap 

retensi dan bagaimana penerapannya saling mendukung jika karyawan tersebut 

tidak diarahkan dan dipandu oleh atasan langsungnya terlebih dahulu. Di Negara 

seperti Pakistan menghadapi masalah pengangguran dan kita telah menciptakan 

persepsi bahwa ada tidaknya pekerjaan di pasar ketika kita melihat sisi lain dari 

Supriyadi. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Retensi Karyawan Melalui Keterlibatan 
Organisasi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



13 
 

 
Universitas Internasional Batam 

gambaran banyak organisasi masih ada peningkatan omzet penilaian. Selain itu 

juga penelitian ini untuk menganalisis dampak seberapa besar orientasi yang 

diperlukan dalam retensi karyawan. Peneliti menggunakan penelitian dengan 

metode penelitian kuantitatif yang paling sesuai karena penelitian ini melakukan 

berdasarkan survey dengan elemen sampel karyawan dari beragam populasi. 

Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu menunjukkan bahwa orientasi karyawan, 

omset dan kepuasan kerja berdampak pada retensi karyawan. Untuk 

meningkatkan retensi diantara karyawan, menciptakan tingkat kepuasan yang 

tinggi dan untuk menurunkan tingkat turnover organisasi seharusnya memperkuat 

program orientasi. 

 

Gambar 2.5 Impact Of Employee Orientation On Retention: A Case Of Service 

Sector Organization In Pakistan, Sumber: Awan (2013) 

Penelitian keenam dilakukan oleh Putra dan Rahyuda (2016) di Bali, 

Indonesia. Peneliti mengambil populasi pada perhotelan di Bali yang memiliki 

karyawan sebanyak 72 orang. Peneliti melakukan penelitian ini dengan sampel 

jenuh dan dilakukannya penelitian dimana untuk melihat factor-faktor apa yang 

bisa mempengaruhi retensi karyawan pada perhotelan di Bali, dan hal ini juga 

Supriyadi. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Retensi Karyawan Melalui Keterlibatan 
Organisasi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



14 
 

 
Universitas Internasional Batam 

menguji apakah tiga faktor ini yang bisa berpengaruh terhadap retensi karyawan 

yaitu dukungan organisasi yang dirasakan, lingkungan kerja dan kompensasi 

terhadap retensi karyawan. Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu semua variabel 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap retensi karyawan. Maka semakin tinggi 

tingkat ketiga variabel tersebut maka akan meningkatkan retensi karyawan juga. 

 

Gambar 2.6 Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja dan Perceived 

Organizational Support (POS) terhadap Retensi Karyawan, Sumber: Putra dan 

Rahyuda (2016) 

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Pratiwi dan Snathi (2017) di Bali, 

Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menjelaskan pengembangan karir, 

lingkungan non fisik, dan retensi karyawan. Perusahaan harus pertahankan 

karyawan yang memiliki kemampuan kinerja yang baik agar karyawan bisa tetap 

kerja dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat meningkatkan retensi 

karyawan. Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi sebanyak 84 

responden pada perhotelan di Bali dengan gunakan sampel jenuh. Pengumpulan 

data pada pengujian ini dengan metode angket yang berupa kuesioner, observasi 

dan wawancara. Penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut 
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berpengaruh signifikan terhadap retensi karyawan, maka pengembangan karir dan 

lingkungan kerja non fisik yang memningkat akan meningkat retensi karyawan 

juga. 

 

Gambar 2.7 Pengaruh Lingkungan Kerja dan Pengembangan Karir terhadap 

Retensi Karyawan pada Hotel Santika Nusa Dua Bali, Sumber: Pratiwi dan Snathi 

(2017) 

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Sumarni (2011) di Yogyakarta, 

Indonesia. Peneliti melakukan penelitian guna mengetahui efek dari retensi 

karyawan terhadap kinerja karyawan serta intensi perputaran pada rumah sakit 

Yogyakarta. Pengujian ini mengambil populasi pada Karyawan rumah sakit 

Yogyakarta. Pengujian ini bermaksud untuk memahami apakah retensi karyawan 

berpengaruh pada kinerja karyawan. Hasil dari penujian ini membuktikan retensi 

karyawan tidak bersignifikan pada turnover intention. Kedua, turnover intention 

tidak mempengaruhi signifikan pada kinerja karyawan. Ketiga, retensi karyawan 

mempengaruhi positif dan bersignifikan dengan performa karyawan. 
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Gambar 2.8 Pengaruh Employee Retention Terhadap Turnover intention dan 

Kinerja Karyawan, Sumber: Sumarni (2011) 

Penelitan kesembilan dilakukan oleh Kibui et al. (2014) di Kenya. Peneliti 

melakukan penelitian ini guna mengetahui peran dari kemampuan manajemen 

terhadap retensi karyawan di Negara Kenya. Kemampuan manajemen telah diakui 

oleh banyak penulis sebagai praktik penting dalam retensi karyawan. Salah satu 

prioritas utama organisasi yaitu mempertahankan tenaga kerja yang berbakat dan 

pembeda utama manusia pengelolaan modal di pasar global yang dinamis. Tujuan 

penelitian ini guna mengulas tentang efek talent management dalam retensi 

karyawan di perusahaan Negara Kenya dengan tujuan untuk membangun 

kesenjangan untuk penelitian lebih lanjut. Retensi karyawan menjadi tantangan 

tersendiri lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini sebagai pengusaha mulai 

menyadari nilai orang yang membentuk organisasi. Peneliti melakukan pengujian 

dengan memakai cara pengujian kuantitatif. Hasil dari pengujian ini membuktikan 

bahwa keberhasilan organisasi tergantung pada kualitas SDM perusahaan. Untuk 

mendapatkan keunggulan kompetitif, permintaan manusia modal drive Talent 

Management yang mendapatkan popularitas sebagai prediksi signifikan karyawan 

dan kinerja bisnis karena meningkatkan integrasi baru pekerja, mengembangkan 
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dan mempertahankan pekerja yang ada. Strategy Talent Management berfokus 

pada lima bidang utama: menarik, memilih, mengembangkan dan 

mempertahankan para karyawan. 

 

Gambar 2.9 Role Of Talent Management on Employees Retention In Kenya: A 

Survey Of State Corporations in Kenya: Empirical Review, Sumber: Kibui et al. 

(2014) 

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Walangitan et al. (2014) di Manado, 

Indonesia. Dilakukannya penelitian ini guna menganalisis dan menentukan faktor 

apa yang bisa mempengaruhi retensi karyawan pada perusahaan di Manado. 

Pengujian ini memiliki tujuan yaitu guna meneliti faktor apa saja yang bisa 

pengaruhi retensi karyawan perusahaan di Manado. Karyawan merupakan suatu 

asset yang sangat berharga yang perlu dikelola dengan baik untuk memperoleh 

organisasi maksimal kinerja. Peneliti melakukan pengujian ini dengan penelitian 

kuantitatif dengan pengambilan sempel sebanyak 50 responden dari 105 karyawan 

tetap. Data dikumpulkan melalui wawancara pribadi dan survey mandiri dan 

interpretasi dengan menggunakan program Statistik Ilmu Sosial. Adapun hasil 

dari penelitian menunjukkan bahwa tidak semua factor yang dievaluasi yang 
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memiliki pengaruh kuat terhadap pendekatan retensi karyawan pada perusahnaan 

di Manado. Pertama, Organizational Manajemen: ditemukan bahwa training 

memiliki pengaruh yang paling signifikan dan dukungan supervisor paling tidak 

signifikan untuk perubahan retensi karyawan pada perusahaan di Manado. Kedua, 

Persepsi Karyawan: bahwa Job Security memiliki pengaruh yang paling signifikan 

dan lokasi memiliki paling tidak signifikan untuk perubahan retensi karyawan 

pada perusahaan di Manado. Ketiga, pedoman pegawai: mentoring memiliki 

pengaruh yang paling signifikan dan keadilan organisasi memiliki paling tidak 

signifikan untuk perubahan retensi karyawan pada perusahaan di Manado. 

Keempat, peningkatan karyawan: dipengaruhi oleh pemberdayaan dan 

keterlibatan; dan terkait dengan pemahaman tentang retensi karyawan pada 

perusahaan di Manado. 
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Gambar 2.10 The Analysis Of Factors Affecting Employee Retention At PT. 

Hasjrat Abadi Manado, Sumber: Walangitan et al. (2014) 

Penelitian kesebelas dilakukan oleh Fukofuka (2014) di Cavite, Filipina. 

Peneliti melakukan penelitian ini guna mamahami bagaimana keterikatan misi, 

komitmen organisasi, dan keterlibatan karyawan terhadap retensi karyawan. 

Peneliti mengambil populasi pada karyawan di organisasi nirlaba di area Silang, 

Cavite, Filipina. Hasil dari penelitian ini yaitu keterikatan misi, komitmen 

organisasi, dan keterlibatan karyawan berpengaruh signifikan pada retensi 

karyawan. 

 

Gambar 2.11 Factors That Predict Employee Retention in Profit and Not-For-

Profit Organizations, Sumber: Fukofuka (2014) 

Penelitian kedua belas dilakukan oleh Haider et al. (2015) di Kuala 

Lumpur, Malaysia. Peneliti melakukan penelitian ini guma mengetahui apakah 

training and development, compensation, dan organizational culture memiliki 

pengaruh signifikan terhadap employee retention. Penelitian ini mengunakan 

sampel sebanyak 250 responden dan melakukan analisis regresi berganda. Maka 

hasil penelitian ini menunjukan compensation dan organizational culture 

memiliki pengaruh positif terhadap employee retention, sedangkan training and 

development memiliki pengaruh negative terhadap employee retention. 
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Gambar 2.12 The Inpact of Human Resource Practices on Employee Retention in 

the Telecom Sector, Sumber: Haider et al. (2015) 

Penelitian ketiga belas dilakukan oleh wijesiri et al. (2018) di Malabe, Sri 

Lanka. Peneliti melakukan penelitian ini guna mengetahui apakah sdm memiliki 

dampak pada retensi karyawan yang dilakukan pada sektor outsourching (BPO) di 

sri lanka. Peneiliti mengambil populasi sebanyak 237 responden dan hasil tersebut 

dianalisis melalui pendekatan deduktif dan hasil dari penelitian ini ialah ada 

sedikit dampak sdm pada retensi karyawan. 

 

Gambar 2.13 The Impact of HR Practices on Employee Retention; A Case of BPO 

Sector, Sri Lanka, Sumber: wijesiri et al. (2018) 

Penelitian keempat belas dilakukan oleh Vispute (2013) di India. Peneliti 

melakukan penelitian ini guna mengetahui apakah strategi rekrutment dapat 
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berpengaruh terhadap retensi karyawan pada perusahan di India. Peneliti 

mengambil sampel sebanyak 591 responden dari sektor swasta, koperasi, bank 

asing, dan perusahaan asuransi di India. Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu 

strategi rekrutmen pengaruh signifikan terhadap karyawan yang berkomitmen 

tetap dalam organisasi dan sedangkan strategi rekrutmen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap karyawan yang memiliki niat keluar dari perusahaan. 

 

Gambar 2.14 Recruitment Strategy and Employee Retention in Indian Banking 

and Insurance Sector, Sumber: Vispute (2013) 

Penelitian kelima belas dilakukan oleh Sulaiman dan Hussain (2018) di 

Selangor, Malaysia. Peneliti malakukan penelitian ini guna untuk menguji yang 

sebagai mana untuk mengukur apakah training, compensation dan working 

environment berpengaruh signifikan terhadap employee retention. Peneliti 

mengambil sampel menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada karyawan 

Tenaga Nasional Berhad, Rawang. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini 

ialah faktor-faktor tersebut baik dan dapat diterapkan pada perusahaan. 
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Gambar 2.15 Employee Retention Strategies: A Case Study of Tenaga Nasional 

Berhad Rawang, Sumber: Sulaiman dan Hussain (2018) 

Penelitian keenam belas dilakukan oleh Rahmawati (2018) di Yogyakarta, 

Indonesia. Peneliti melakukan uji ini guna mengetahui apakah ketiga variabel 

tersebut memiliki dampak pada retensi karyawan. Peneliti mengambil sampel 

sebanyak 125 responden pada staff dari 3 Bank dan mengunakan regresi linier 

berganda dangan menggunakan spss. Hasil uji ini menjelaskan bahwa semua 

variabel berpengaruh positif tehadap retensi karyawan. 

 

Gambar 2.16 The Effects of Compensation, Work Environment and Job 

Satisfaction on Employee Retention A Case Study: Banking Industry, Sumber: 

Rahmawati (2018) 
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Penelitian ketujuh belas dilakukan oleh Sumarni (2018) di Yogyakarta, 

Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu guna menentukan apakah kemampuan 

management berpengaruh terhadap retensi karyawan pada tenaga kerja milenial. 

Penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan management memiliki pengaruh 

signifikan pada retensi karyawan. 

 

Gambar 2.17 Dampak Talent Management terhadap Employee retention pada  

Millenials Workforce, Sumber: Sumarni (2018)  

Penelitian kedelapan belas dilakukan oleh Nasir dan Mahmood (2018) di 

Yanbu, Saudi Arabia. Tujuan dari penelitian ini ialah guma mengetahui apakah 

ada dampak pada Work-Life Policies, Reward and Recognition, Supervisor 

Support  terhadap Employee Retention. Peneliti melakukan uji ini dengan 

mengambil sampel dengan penyebaran kuesioner dan dikumpul kembali sebagai 

data primer. Hasil dari penelitian ini yaitu Work-Life Policies, Reward and 

Recognition, Supervisor Support berpengaruh positif terhadap Employee 

Retention. 
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Gambar 2.18 A Study of Effect Employee Retention on Organizational 

Competence, Sumber: Nasir dan Mahmood (2018) 

Penelitian kesembilan belas dilakukan oleh Alias et al. (2014) di Malaysia. 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menentukan apakah praktek manajemen bakat 

berpengaruh signifikan terhadap retensi karyawan dengan dimediasi oleh 

keterlibatan karyawan. Peneliti mengambil sampel sampel sebanyak 581 

responden dengan hasil yang telah terkumpulkan maka akan dilakukan analisis 

menggunakan SPSS. Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu kedua variabel 

independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen, dan variabel mediasi 

juga berpengaruh pada variable independen dan variable dependen. 

 

Gambar 2.19 Examining the Mediating Effect of Employee Engagement on the 

Relationship between Talent Management Practices and Employee Retention in 

the Information and Technology (IT) Organizations in Malaysia, Sumber: Alias et 

al. (2014) 
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Penelitian kedua puluh dilakukan oleh Khalid dan Nawab (2018di Jeddah, 

Saudi Arabia. Penelitian ini guna menguji hubungan partisipasi karyawan 

terhadap retensi karyawan yang dimoderasi oleh kompensasi karyawan. Peneliti 

mengambil sampel sebanyak 1.054 responden setelah terkumpulnya kuesioner 

yang disebarkan peneliti melakukan uji skala reliabilitas dan validitas, statistic 

deskriptif, korelasi, analisis univariat, analisis regresi berganda, dan uji t. Dari uji 

ini peneliti mendapatkan hasil yaitu semua jenis partisipasi karyawan berpengaruh 

positif tehadap retensi karyawan dan kompensasi sebagai moderasi juga 

berpengaruh signifikan terhadap variable independent dan variable dependent, dan 

pada partisipasi degelatif memiliki pengaruh yang lebih kuat pada retensi dari 

pada jenis yang lain. 

 

Gambar 2.20 Employee Participation and Employee Retention in View of 

Compensation, Sumber: Khalid dan Nawab (2018) 

Penelitian kedua puluh satu dilakukan oleh Terera dan Ngirande (2014) di 

Polokwane, Afrika Selatan. Peneliti melakukan penelitian ini guna 

mengeksplorasi dampak penghargaan pada kepuasan kerja dan retensi karyawan 
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terhadap perawat. Peneliti mengambil sampel sebanyak 180 responden yang 

bekerja sebagai perawat dan dipilih secara acak serta data tersebut diuji dengan 

SPSS. Hasil penelitian ini yaitu penghargaan bisa mempengaruhi retensi 

karaywan tetapi bagaimanapun, hal tersebut tidak bisa menghasilkan kepuasan 

kerja. 

 

Gambar 2.21 The Impact of Rewards on Job Satisfaction and Employee 

Retention, Sumber: Terera dan Ngirande (2014) 

Penelitian kedua puluh dua dilakukan oleh Mbane dan Ezeuduji (2014) di 

Afrika Selatan. Peneliti melakukan penelitian ini yaitu guna mengeksplorasi 

hubungan antara profil karyawan dan factor-faktor yang terkait dengan retensi 

karyawan. Peneliti mengambil populasi pada hotel berbintang 3 sampai dengan 

berbintang 5 dengan banyak responden 210 karaywan. Penelitian ini mendapatkan 

hasil yaitu staf yang bekerja sebagai reservasi kamar, kantor bagian depan, dan 

pembenahan lebih bersedia bekerja lebih lama pada perusahaan. Sedangkan untuk 

staf yang bekerja dibidang keuangan, makanan dan minuman, konvensi, dan 

catering tidak berniat bekerja lebih lama pada perusahaan dikarenakan persepsi 

mereka tentang kompensasi dan jam kerja mereka yang tidak sesuai. 
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Gambar 2.22 Hotel Employee Profile and Employee Retention Statements: The 

Case of Hotels in Cape Town, South Africa, Sumber: Mbane dan Ezeuduji (2014) 

2.2 Definisi variabel dependen 

Variabel adalah dimana memfokuskan objek dalam suatu penelitian yang 

diteliti. Variabel memiliki bermacam-macam nilai dalam suatu konsep tersebut. 

Suatu variable dapat diambil dari suatu konsep yaitu dengan cara memfokuskan 

pada aspek tertentu dari variable tersebut. Variabel dibagi jadi 2 yang pertama 

variabel kuantitatif dan yang kedua variabel kualitatif.  

Variabel kuantitatif merupakan variable yang dipaparkan dalam bentuk 

angka-angka. Variabel kuantitatif diklarifikasikan 2 bagian, yaitu variabel 

continous dan discrete. Variabel discrete merupakan variabel yang nilainya 

bilangan asli. Sedangkan variabel continous merupakan variabel yang memiliki 

nilai pada suatu interval tertentu. Adapun variabel kualitatif merupakan variabel 

yang dijadikan dalam bentuk kata atau kalimat yang mengandung makna. 

 Variabel dependen dapat dikatakan variabel output, tergantung, terikat, 

pengaruh, kriteria, dan variabel konsekuen atau juga disebut dengan variable yang 
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dipengaruhi atau variable akibat dikarenakan adanya variabel bebas, karena 

variable ini mempengaruhi variabel lain oleh karena itu variable ini dikatakan 

variable bebas. Variabel bebas sering juga dituliskan didalam struktural 

persamaan model sebagai variabel eksogen. Variable dependen timbul karena 

disebabkan dari perubahan atau dipengaruh oleh variable independen. 

Retensi karyawan digunakan dalam pengujian ini berperan sebagai 

variable dependent. Retensi karyawan adalah dimana sebuah organisasi harus 

mampu pertahankan karyawan yang potensial didalam perusahaan agar karyawan 

tersebut tetap bertahan di perusahaan. Dalam mengembangkan program retensi 

karyawan harus memiliki unsur yang penting bagi suatu perusahaan. Jika retensi 

karyawan suatu perusahaan buruk, maka pergantian karyawan dalam perusahaan 

juga akan tinggi sehingga akan berdampak negative pada profitability, standar 

produksi kerja dan pelayanan terhadap pelanggan. Pada dasarnya, hubungan 

antara retensi karyawan terhadap kinerja sangatlah komplek, akan menurun 

kinerja karena retensi karyawan rendah dan juga akan terjadinya kemerosotan 

karyawan apabila turnover rendah (Sumarni, 2011). 

Retensi karyawan sebagai variabel dependen pada pengujian ini yang 

dipengaruh oleh kompensasi dan lingkungan kerja yang mendukung. Dalam 

bekerja dalam suatu perusahaan karyawan dangat memperhatikan kompensasi 

yang diberikan oleh perusahaan tersebut, kompensasi sebuah hadiah yang 

diberikan oleh perusahaan pada karyawan karena telah melakukan pekerjaan 

dengan baik. Lingkungan kerja merupakan suatu yang dibutuhkan dalam bekerja 

seperti alat perkakas dan bahan yang mempengaruhi dirinya dalam bekerja untuk 
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mengerjakan tugas-tugas didalam perusahaan baik kerja individu maupun kerja 

dalam kelompok (Redyawati, 2018). 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1. Hubungan Antara Work Environment Terhadap Employee Retention 

Lingkungan kerja dipandang sebagai faktor iklim seperti pengawasan dan 

kesempatan untuk melakukan perilaku terpelajar dalam pekerjaan dan 

dilingkungan kerja juga para karyawan merasa didukung dalam melakukan 

pekerjaan. Hubungan interpersonal dan lingkungan yang dipelihara dengan baik 

memungkinkan retensi manajerial dalam organisasi (Ghosh dan Sahney, 2011). 

Keterampilan kepemimpinan pribadi dan faktor perusahaan berpengaruh positif 

terhadap retensi karyawan (Kyndt et al., 2009). Organisasi menggunakan 

pengaruh budaya perusahaan dan kepemimpinan untuk menciptakan lingkungan 

kerja mendukung (Lancaster dan Milia, 2015). Perusahaan melakukan perbaikan 

pada retensi karyawan dengan mempelajari dukungan manajemen puncak (Taylor 

et al., 2010). Dukungan organisasi tingkat atas berpengaruh terhadap sikap 

karyawan dan membuat karyawan ingin untuk tetap tinggal bersama organisasi 

(Pratiwi dan Snathi, 2017). 

2.3.2. Hubungan Work Environment terhadap Organizational Engagement  

Keterlibatan adalah suatu strategi vital dalam mempertahankan personil 

pada organisasi (Glen, 2006). Personil tersebut dan terlibat didalamnya akan 

memberikan kelebihan yang kompetitif bagi perusahaan (Bhatnagar, 2007). Untuk 

meningkatkan keterlibatan oraganisasi dapat dilakukan melalui perusahaan yang 

dapat merasakan keadilan, dukungan organisasi yang dirasakan, dan pekerjaan 
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karyawan yang baik (Richman et al., 2008). Mereka lebih memilih untuk 

mempertahankan karyawan yang memiliki potensi yang tinggi, organisasi perlu 

menciptakan lingkungan pekerjaan yang sesuai, memberikan pengembangan karir, 

dan peluang pertumbuhan yang luas. Hubungan rekan, pengawasan, prosedur 

organisasi dan kebijakan, lingkungan tempat kerja dan iklim kerja yang 

mendukung merupakan unsur integral positif sebagai iklim kerja yang 

meningkatkan keterlibatan karyawan (Shuck et al.,2010) 

2.3.3. Hubungan Antara Organizational Engagement Terhadap Employee 

Retention 

Keterlibatan organisasi telah menjadi topik hangat di kalangan praktisi. 

Keterlibatan adalah hasil keterikatan cukup kuat terhadap organisasi, lebih 

besarnya kepuasan kerja, dan lingkungan kerja yang lebih baik (Harter et al., 

2002). Keterlibatan karyawan meningkatkan hasil organisasi, seperti 

produktivitas, keamanan, profitabilitas, dan omset (Harter et al., 2002). dalam 

praktik Human Resource Management tertentu seperti kompensasi, penghargaan, 

peluang pengembangan, manajemen karir, kecocokan personel, dan pengaruh 

kontrol pekerjaan akan meningkatkan hasil keterlibatan organisasi (Judhi et al., 

2013). Dalam menetapkan pekerjaan tinggi memiliki keterlibatan dalam 

mempertahankan dan memotivasi personil, namun tidak adanya hasilnya semakin 

banyak keberangkatan dari organisasi (De Lange et al., 2008). 
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2.3.4 Hubungan Antara Organizational Engagement memediasi hubungan 

antara Work Environment dan Employee Retention 

Keterlibatan organisasi mengantisipasi hasil karyawan, kesuksesan 

organisasi, dan kinerja karyawan (Juhdi et al. 2013). Keterikatan organisasi 

menengahi antara sumber pekerjaan dan intensi turnover. Mereka juga 

menunjukkan bahwa keterikatan pekerjaan sebagai alat motivasi sementara 

pekerjaan tinggi sumber daya menyebabkan keterlibatan lebih tinggi dan 

mengurangi turnover karyawan sehingga retensi karyawan tinggi. Keterlibatan 

organisasi sebagai variabel perantara antara kondisi kerja dan hasil kerja (Maslach 

et al., 2001). 

2.3.5 Hubungan Antara Compensation Terhadap Employee Retention 

Organisasi merupakan alat manusia untuk mengorganisasi pekerjaan 

sehingga manusia tidak dapat mengabaikan keberadaan organisasi. Karyawan 

akan merasa terikat pada perusahaan apabila karyawan tersebut dilibatkan dalam 

sebuah organisasi. Dengan adanya keterikatan organisasi karyawan akan bekerja 

dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi maupun perusahaan. 

Kompensasi yang didapatkan karyawan dalam perusahaan cukup tinggi 

akan membuat karyawan bersemangat dalam bekerja dan juga akan menigkatkan 

kinerja karyawan dalam perusahaan tersebut. Karena kompensasi yang didapatkan 

karyawan dari perusahaan sesuai dengan apa yang diharapkan ataupun 

kompensasi diinginkan karyawan tidak jauh berbeda dari yang diberikan 

perusahaan. Sehingga memotivasi dan meningkatkan kinerja pada karyawan, 

maka kebutuhan karyawan dan tujuan perusahaan akan tercapai secara bersamaan. 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan model yang gunanya sebagai mengetahui 

faktor-faktor yang pengaruhi retensi karyawan. Peneliti menggunakan variable 

independent yang akan pengaruhi variable dependent dan juga menggunakan 

variable mediasi pada penelitian ini. Variabel dependent dalam penelitian ini yaitu 

retensi karyawan dan untuk variablel independent berupa kompensasi dan 

dukungan lingkungan kerja yang memiliki dimensi perceived organizational 

support, peer group interaction, supervisory relationship, and perceived climate 

yang dimediasi oleh keterlibatan organisasi. Alasan peneliti memilih independen 

ini karena adanya hubungan signifikan terhadap dependen. 

 

Gambar 2.23 Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi terhadap Retensi 

Karyawan Melalui Keterlibatan Organisasi Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

di Kota Batam, Sumber: Kundu dan Lata (2017) 

Berdasarkan gambar model penelitian diatas, maka peneliti dapat 

merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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H1: Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap retensi karyawan 

H2: Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan 

organisasi 

H3: Keterlibatan organisasi berpengaruh signifikan terhadap retensi 

karyawan 

H4: Kompensasi berpangaruh signifikan terhadap retensi karyawan 

H5: Lingkungan kerja berpangaruh signifikan terhadap retensi 

karyawan yang dimediasi oleh keterlibatan organisasi 
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