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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Industri perkembangan dalam restoran cepat saji begitu cepat dan 

keberhasilan beberapa perusahaan makanan cepat saji tersebut tidak bisa 

diragukan. Industri makanan cepat saji Indonesia telah berkembang pesat dan saat 

ini sudah ada lebih dari 1000 gerai makanan fast food di seluruh Indonesia. 

Ekspansi perindustrian gerai fast food dapat dibuktikan dengan meningkatnya 

jumlah gerai. Perkembangan pesat industri makanan cepat Indonesia mungkin 

juga demikian telah dipengaruhi oleh gaya hidup dan kebutuhan kehidupan baru 

dan lebih cepat di kota-kota besar dan kebutuhan untuk menggabungkan waktu 

makan dengan waktu yang terlibat dalam kegiatan lain seperti berbelanja, bekerja 

atau bepergian. Industri makanan cepat saji telah menambah perubahan pola 

konsumsi makanan di Indonesia. 

Namun, meskipun industri makanan cepat saji memainkan peran penting 

dalam berkontribusi ekonomi Indonesia, masalah modal sumber daya manusia 

telah secara konsisten terjadi dalam hal ini pada industri tetapi sering diabaikan 

oleh para peneliti. Karena perindustrian gerai fast food di Indonesia sudah 

memiliki lebih dari 150.000 karyawan, rekrutmen dan retensi karyawan 

merupakan tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pemahaman karyawan 

dan kemungkinan penyebab mengapa karyawan pergi penting untuk diketahui 

sehingga upaya untuk mencegah keluar masuknya karyawan akan dapat ditangani 
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dengan lebih baik lagi. Penyebab keluar masuknya karyawan sampai saat ini, 

belum secara substansial didokumentasikan untuk industri makanan cepat saji 

Indonesia. Selain itu banyak penelitian tentang keluar masuknya karyawan yang 

berhubungan dengan industri lain namun mungkin hasil penelitian tersebut tidak 

relevan karena keunikan lingkungan kerja pada sektor khusus untuk industri 

makanan cepat saji di Indonesia. Meskipun keluar masuknya karyawan masih bisa 

di maklumi namun dalam industri makanan cepat saji memiliki tingkat jauh di 

atas rata-rata. Meski tidak ada laporan sistematis tentang tingkat keluar masuknya 

karyawan di industri makanan cepat saji di Indonesia namun angka yang lumayan 

tinggi masih terjadi. Berdasarkan hal tersebut informasi, tingkat keluar masuknya 

karyawan tahunan untuk salah satu perusahaan besar makanan cepat saji masih 

tinggi.  

Demikian pula, perusahaan burger melaporkan keluar masuknya karyawan 

tahunan sekitar 70 persen untuk non manajerial staf. Pada sebagai industri 

perhotelan dan industri jasa serta padat karya, hal tersebut bisa saja terjadi. Hal ini 

masih dikatakanb lebih tinggi dibandingkan tingkat keluar masuknya karyawan 

lebih tinggi dari sektor lain. Secara umum tingkatan yang dapat diterima berkaitan 

dengan tingkat keluar masuknya karyawan adalah sebesar di bawah 10% atau 

15%. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat keluar masuknya karyawan tahunan 

rata-rata semua restoran di AS adalah 117%. Di sisi lain, penelitian yang 

dilakukan Institut Pengembangan Sumber Daya Manusia di Inggris menemukan 

bahwa tingkat turnover karyawan di restoran dan catering adalah 42% tetapi tidak 
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setinggi tingkat keluar masuknya karyawan sebesar 300% di sektor makanan 

cepat saji di Eropa dan Amerika Serikat (investasi.kontan.co.id).  

Perkembangan restoran frenchise di Indonesia lebih pesat daripada 

restoran makanan pribadi. Pertumbuhan resto frenchise ini dapat menampung 

pekerja diperkirakan melebihi angka 150.000 karyawan, mereka yang 

dipekerjakan oleh merek-merek yang diakui secara internasional memiliki 

beberapa gerai seperti Pizza Hut, McDonald dan Kentucky Fried Chicken. CAGR 

untuk waralaba teratas berkisar dari 9 persen hingga 22 persen, yang paling sukses 

oleh CAGR, penambahan gerai, dan merubah hasil dari penjualan yang terdaftar 

di BEI (investasi.kontan.co.id). 

Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi telah membuka pasar 

untuk makanan frenchise dan inovatif rasa di Indonesia. Brand makanan 

internasional telah mengikuti turis dan warga negara yang kembali ke negara itu. 

Namun, walau makin bertambahnya gerai resto masyarakat masih tetap menyukai 

masakan Asian dan daerah timur sehingga banyak gerai resto yang menyesuaikan 

dengan kesukaan tersebut. Terbagi menjadi ragam kelompok di Indonesia yang 

dianggap sebagai dasar konsumen yang menarik bagi Layanan Makanan di 

Indonesia adalah kelompok berpenghasilan menengah dan milenial, karena 

jumlah mereka yang besar dan perilaku konsumsi yang unik. Indonesia memiliki 

populasi yang relatif muda, dengan 59 persen berusia antara 15 dan 54 tahun dan 

usia rata-rata 30 tahun. Selain itu banyak terjadi perpindahan ke kota yang 

meningkat di Indonesia dan pesatnya jumlah pekerja profesional secara 
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konsekuen telah melihat pertumbuhan dalam pendapatan yang dapat dibuang dan 

konsumsi rumah tangga. 

Kota Batam merupakan kota industri dengan kegiatan ekonomi di sektor 

tersebut mencapai 60% dari semua kegiatan ekonominya. Demikian pula sektor 

perdagangan dan jasa juga cukup berkembang. Sektor pariwisata dan kuliner juga 

ikut berkembang karena banyaknya kunjungan wisatawan ke Batam terutama 

pada pusat keramaian dan perdagangan. Hal ini menuntut disediakannya sarana 

pendukung seperti restoran. Restoran cepat saji yang mengutamakan kecepatan 

sajian makan juga ikut berkembang karena pelkanggan tidak suka menunggu lama 

untuk dilayani ketika membeli makanan. Berikut jumlah resto cepat saji yang 

terdapat di Kota Batam. 

Tabel 1.1 

Jumlah Outlet Restoran Cepat Saji di Batam  

No Nama Restoran  
Jumlah Outlet 

1. Kentucky Fried Chicken  20 

2. Mc Donalds  2 

3. Pizza Hut/PHD 6 

4. A &W  4 

5.              Jfc Mama Yati 1 

6. Sabana Fried Chicken 7 

7. Richeese Factory  3 

8. Wendy’s 2 

9. Dallas Fried Chicken 5 

10. CFC 
2 

 
Total 52 

Sumber : Penulis (2019)    
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Pada tahun 2017, beberapa restoran cepat saji yaitu KFC dan Mc Donald 

menambah beberapa gerai baru restoran di Batam (Disnaker Batam, 2017) yang 

pertumbuhannya memiliki peluang besar di Batam karena masyarakat Batam terus 

menyukai makanan cepat saji. KFC mencatatkan pendapatan naik 11,2% pada 

tahun 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Target penjualan tahun 2018 

diperkirakan akan tumbuh sekitar 15, 3% dari perolehan tahun sebelumnya 

(investasi.kontan.co.id). 

Pertumbuhan outlet resto cepat saji banyak merubah pola kehidupan 

masyarakat. Masyarakat sekarang menjadi tidak gemar makan makanan rumahan 

sebab dipermudah dengan adanya restoran siap saji. Jenis resto franchise ini juga 

dikenal dengan layanan delivery sehingga mempermudah pembeli. 

(www.marketing.com). 

Dengan adanya persaingan yang terjadi, perubahan teknologi dari waktu 

ke waktu semakin maju, perubahan demografi, perubahan ekonomi masa sekarang 

yang bergerak sangat cepat serta adanya keteraturan yang diubah membuat 

lingkungan  yang awalnya teratur, berubah menjadi lingkungan yang tidak dapat 

ditebak, kompleks dan cepat berubah. Ketika pekerja tidak dihiraukan sama 

perusahaan maka pekerja menjadi tidak puas. Kesuksesan suatu perusahaan dapat 

dilihat pula dari sukses atau tidaknya perusahaan tersebut dalam mengelola 

karyawannya. Ketika karyawan merasakan kepuasan kerja maka dapat 

meningkatkan retensi karyawan. Ini dapat terjadi sebaliknya apabila retensi 

karyawan di perusahaan tersebut buruk maka karyawan tersebut tidak dapat 

merasakan kepuasan kerja. Ketika kepuasan kerja sekaryawan karyawan tidak 
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terpenuhi maka karyawan tidak akan mau bertahan diperusahaan tersebut 

walaupun hal-hal lainnya yang dapat mmebuta karyawan bertaham di suatu 

perusahaan salah satunya adalah kompensasi atau tidak terpenuhinya budaya 

perusahaan tersebut.  

Melihat dari hasil riset sebelumnya dan analisis diatas, ini membuat 

penulis konsentrasi membuat sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Retensi Karyawan pada Restoran Cepat Saji di 

Batam” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Masalah yang diteliti dipenelitian ini disusun 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? 

 

 

 

 

Ela Magdalena Andrint. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Retensi Karyawan pada Restoran Cepat 
Saji di Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



7 
 

Universitas Internasional Batam 

 
 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

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 resto cepat saji peneliti berharap 

penelitian ini dapat menjadi saran serta masukan dalam mengetahui 

faktor yang berpengaruh pada tingkat retensi karyawan. 

b. Bagi dunia pendidikan peneliti berharap hasil riset ini dapat dijadikan 

untuk referensi dan informasi kepada peneliti selanjutnya ketika akan 

melanjutkan penelitian yang berhubungan dengan variabel retensi 

karyawan.  
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1.4          Sistematika Pembahasan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Pada bab pendahuluan ini peneliti akan menjelaskan bagaimana 

hubungan tentang permasalah retensi karyawan, tujuan dan manfaat 

penelitian juga turut dijelaskan. 

BAB II        : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini dijelaskan teori penelitian yang digunakan untuk meneliti 

hubungan antara variabel independen terhadap retensi karyawan 

sebagai dependen serta penelitian terdahulu yang memuat mengenai 

hubungan signifikansi. 

BAB III      : METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini dijelaskan metode penelitian dan uji data untuk 

membuat kesimpulan penelitian. 

BAB IV      : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan analisa data yang berkaitan antara 

keterkaitan variable independen kepada variable dependen. Hasil uji 

data akan ditampilkan dalam tabel yang memuat berdasarkan uji 

masing masing  

BAB V       : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan hasil uji data dengan 

kaitannya pada variabel yang diuji, serta keterbatasan penelitian yang 

dihadapi dan rekomendasi dari penulis pada objek penelitian.  
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