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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Model-Model Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, Haider et al., (2015) melakukan penelitian yang 

bermaksud untuk memahami dampak variabel pelatihan kerja, kompensasi dan 

budaya perusahaan terhadap retensi karyawan. Usaha dalam retensi karyawan 

yang baik dalam suatu perusahaan merupakan tantangan terbesar yang dihadapi 

perusahaan saat ini. Manajemen, eksekutif tingkat atas, dan departemen SDM 

perusahaan menghabiskan waktu mereka, usaha dan uang untuk menghentikan 

turnover dan mempertahankan karyawan kunci. Ada banyak sekali alasan tentang 

karaywan yang keluar dari perusahaan di mana mereka bekerja. Dilema ini perlu 

diatasi karena menambah biaya yang besar pada individu dan perusahaan. Biaya 

yang besar dari perusahaan biasanya untuk menarik, merekrut, mempertahankan, 

melatih, mengembangkan dan retensi karyawan di sebuah perusahaan.  

 
 

Gambar 2.1The Impact of Human Resource Practices on Employee Retention in 

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

Manajer perusahaan harus melakukan yang terbaik untuk mengadopsi 

langkah-langkah seperti itu, yang meminimalkan pergantian karyawan. 
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Perusahaan menghadapi tantangan terhadap retensi karyawan karena 

meningkatnya persaingan di pasar tenaga kerja. Sangat penting bagi perusahaan 

untuk mempekerjakan karyawan yang kompeten guna mendapatkan kualitas 

kompetitif di bidangnya. Namun, mempertahankan karyawan lama yang mahir 

lebih penting dari pada mempekerjakan karyawan baru yang belum kelihatan 

prestasinya. Perusahaan selalu mencari karyawan yang memiliki kompetensi dan 

menghabiskan waktu dan uang yang besar untuk karyawan mereka. Faktor-faktor 

semacam kurangnya karyawan terampil, pertumbuhan ekonomi dan pergantian 

karyawan untuk menyusun kebijakan untuk mendukung retensi karyawan. 

Penelitian Kossiviet al., (2016) bertujuan untuk memahami dampak dari 

pelatihan kerja, kompensasi dan lingkungan kerja terhadap tingkat retensi 

karyawan. Penelitian mengenai retensi dilangsungkan di perusahaan yang ada di 

China. Maksud dari studi ini ialah guna menganalisis penelitian yang sebelumnya 

dilakukan di bidang retensi karyawan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

penentu yang biasanya diidentifikasi oleh berbagai peneliti sebagai dasar dari 

keputusan karyawan untuk tetap di perusahaan. Dalam penelitian yang bersifat 

deskriptif ini, sumber data sekunder juga digunakan. Jenis-jenis data sekunder 

yang digunakan adalah jurnal penelitian dan buku-buku. Banyak peneliti 

sebelumnya yang menguji retensi karyawan menggunakan kelompok faktor 

individu seperti motivasi karyawan, kepuasan kerja, dan budaya perusahaan. 

Namun, penelitian ini menganalisis retensi berdasarkan faktor individu dari 

karyawan tersebut. 
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Gambar 2.2Study on Determining Factors of Employee 

Retention.Sumber:Kossiviet al., (2016) 

Prabusankar (2017) bertujuan untuk menguji kaitan antara variabel 

perkembangan karir, kompensasi dan budaya perusahaan terhadap retensi 

karyawan. Retensi karyawan mencuat sebagai manajemen sumber daya manusia 

pokok di bidang manufaktur. Perusahaan manufaktur yang sukses adalah 

perusahaan yang memberikan lingkungan kerja yang baik di mana keberhasilan 

dan keberlanjutannya bergantung dari ide inovatif karyawan, kreativitas dan 

fleksibilitas pekerjaan dari karyawan. Karyawan yang stabil menghasilkan 

keunggulan kompetitif yang besar dan jika perusahaan manufaktur memiliki 

pekerjaan dalam kondisi yang tidak stabil, maka akan dipaksa untuk berinvestasi 

pada perekrutan, orientasi, pelatihan dan pengawasan karyawan yang lebih brat 

dari biasaya. 

Banyak perusahaan manufaktur yang sekarang menghadapi kekurangan 

karyawan terampil yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan 

pekerjaan pada tingkatan yang lebih tinggi, yang berarti perusahaan manufaktur 

tersebut adalah perusahaan yang gagal mempertahankan karyawan berkinerja 

tinggi akan dibiarkan menganggur, melakukan pengawasan karyawan yang rendah 
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yang pada akhirnya akan menghambat kemampuan mereka untuk menjadi 

kompetitif. Perusahaan manufaktur jua menjumpai kesulitan memotivasi dan 

mempertahankan karyawan dalam wilayah yang ditambah ketidakpastian. Tingkat 

retensi yang tinggi biasanya menyebabkan karyawan menjadi tidak fokus, bingung 

dalam bekerja di perusahaan tersebut. 

Perusahaan manufaktur berkewajiban untuk mempertahankan pekerja 

mereka yang berkualitas karena pekerja ini sangat penting untuk kejayaan 

bersama. Untuk perusahaan manufaktur, kepergian karyawan dapat memiliki 

dampak besar pada implementasi rencana bisnis dan strategi secara signifikan 

tersebut akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara umum. Biasanya 

karyawan akan lebih mudah dalam meninggalkan perusahaan manufaktur 

terutama untuk gaji yang lebih baik, pertumbuhan dan pengembangan yang lebih 

baik dan kepuasan kerja yang berbeda faktor. Oleh karena itu, penelitian ini 

mempelajari faktor-faktor yang berdampak pada retensi karyawan dalam 

perusahaan manufaktur. Data dikumpulkan dari 200 karyawan perusahaan 

manufaktur dengan menggunakan metode random sampling melalui daftar 

pertanyaan yang terstruktur. Untuk mempelajari profil sosial-ekonomi karyawan 

manufaktur perusahaan, analisis persentase dilakukan. Untuk mempelajari faktor-

faktor yang berdampak pada retensi karyawan di perusahaan manufaktur, analisis 

faktor eksplorasi dilakukan. Untuk memeriksa perbedaan antara profil sosial 

ekonomi karyawan dan faktor-faktor yang berdampak pada karyawan retensi di 

perusahaan manufaktur. 
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.  

Gambar 2.3A Study on Factors Affecting Employee Retention in Manufacturing 

Enterprises in Coimbatore District. Sumber:Prabusankar (2017) 

Penelitian dari Kaur (2017) meneliti faktor-faktor yang berdampak terhdap 

retensi karyawan pada perusahaan di bidang IT di India. Retensi karyawan 

merupakan sebuah proses mengajak pegawai untuk senantiasa bersama 

perusahaan dalam periode waktu pol atau sampai penyelesaian pekerjaan. Strategi 

retensi menyokong perusahaan mengadakan koneksi pegawai yang efektif guna 

meningkatkan kewajiban dan memberi sokongan tenaga kerja untuk rintisan 

sentral perusahaan. Retensi karyawan dirumuskan sebagai sebuah upaya yang 

terstruktur oleh pengusaha untuk menwujudkan dan menumbuhkan kondisi yang 

mendorong karyawan agar tetap berkontribusi dengan menerapkan prosedur dan 

praktik yang sinkron dengan keperluan pekerja. Biaya yang terkait dengan 

pergantian karyawan dapat mencakup pelanggan yang hilang, bisnis dan moral 

yang jelek. Selain itu, biaya yang sulit dari waktu yang dihabiskan dalam 

rekrutmen dan seleksi, verifikasi kredensial, referensi, wawancara, perekrutan dan 

pelatihan karyawan baru. Hal yang perlu dijadikan animo adalah biaya pergantian 

karyawan (biaya perekrutan & hilangnya produktivitas). Biaya penggantian 

biasanya adalah 2,5 kali gaji individu. Oleh karena itu, retensi karyawan ialah 
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upaya bisnis demi mempertahankan wilayah kerja yang mendukung staf sekarang 

untuk tetap tinggal di organisasi. 

 
Gambar 2.4Employee Retention Models and Factors Affecting Employees 

Retention in IT Companies.Sumber:Kaur (2017) 

Penelitian Chiekezie et al., (2017) ini bertujuan untuk memahami dampak 

manajemen kompensasi perusahaan terhadap retensi karyawan. Karyawan adalah 

sumber daya utama perusahaan dalam kesuksesan atau kekecewaan perusahaan 

bertumpu pada kemampuan pengusaha dalam menarik, mempertahankan, dan 

menghargai orang bertalenta dan kompetensi sumber daya dengan pantas. 

Kesediaan karyawan untuk tetap berkontribusi bergantung pada porsi kompensasi 

perusahaan. Dalam usaha meyakinkan kepuasan pekerja dan retensi yang ideal, 

maka perusahaan perlu mengecek berbagai sistem yang sesuai untuk memberikan 

penghargaan kepada karyawan agar mampu memperoleh hasil yang dihendaki. 

Telah diperdebatkan bahwa sejauh mana karyawan puas dengan pekerjaan mereka 

dan kesiapan mereka agar tetap berada dalam suatu perusahaan adalah fungsi dari 

paket kompensasi. 
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Gambar 2.5Compensation Management and Employee Retention ofSelected 

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

Dalam penelitian ini Bibi et al., (2016)beberapa praktik HRM (penilaian 

kinerja, peluang promosi dan keamanan kerja) telah disarankan untuk menjelaskan 

dampaknya terhadap retensi karyawan. Sebelumnya, penelitian lain telah berusaha 

untuk mempertimbangkan dampak praktik HRM dan retensi karyawan tetapi 

hasilnya sebagian besar bertentangan, oleh karena itu penyelidikan lebih lanjut 

diperlukan. Selain itu, efek mediasi dari kedekatan pekerjaan pada hubungan 

antara praktek HRM dan retensi karyawan telah disarankan untuk diselidiki. Teori 

penggunaan daya dukung kerja membantu untuk memahami hubungan tersebut. 

 
 

Gambar 2.6HRM Practices and Employees’ Rentention.Sumber:Bibi et al., (2016) 

Retensi karyawan adalah salah satu tantangan umum yang dihadapi oleh 

sebagian besar organisasi saat ini. Tujuan dari penelitian Olaimat dan Awwad 

(2017) ini adalah untuk menyelidiki dampak praktik sumber daya manusia pada 

retensi karyawan. Ada empat dimensi praktik sumber daya manusia yang diteliti 
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yaitu rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, dan 

kompensasi. Sebanyak 200 kuesioner didistribusikan ke karyawan di Yordania, 

dan 140 kuesioner dikembalikan dan digunakan untuk analisis data. Hasilnya 

menunjukkan bahwa tiga dimensi praktik sumber daya manusia (yaitu rekrutmen 

dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, dan kompensasi) memiliki dampak 

positif yang signifikan terhadap retensi karyawan, sementara penilaian kinerja 

tidak ditemukan memiliki dampak pada retensi karyawan. Penelitian ini juga 

membahas keterbatasan dan rekomendasi untuk penelitian masa depan. 

 
Gambar 2.7Exploring the Relationship between Human Resource Practices and 

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

dan Awwad (2017) 

Tujuan dari penelitian Gharib et al., (2017) ini adalah 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. 
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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. 

 
Gambar 2.8Factors Affecting Staff Retention Strategies Used in Private Syrian 

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

Penelitian Rono dan Kiptum (2017) ini dilakukan di Universitas Eldoret 

yang berada di Uasin Gishu County. Populasi target untuk penelitian ini adalah 

1500 responden yang diambil dari berbagai tingkat manajemen di University of 

Eldoret. Para peneliti menggunakan metode purposive sampling untuk sampel 

manajer tingkat atas dan menengah. Metode acak sederhana digunakan untuk 

menentukan ukuran sampel karyawan lain. Data dianalisis menggunakan Chi 
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square dan disajikan dalam tabel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

kompensasi, memiliki hubungan yang signifikan dengan retensi karyawan. 

Berdasarkan temuan penelitian ini, rekomendasi berikut dibuat: University of 

Eldoret harus memastikan bahwa kebijakan yang mengatur tingkat kompensasi 

harus ditingkatkan untuk meningkatkan tingkat retensi karyawan yang lebih 

tinggi.Penelitian ini juga  menyarankan bahwa ada kebutuhan untuk penelitian 

lebih lanjut diarahkan untuk membangun faktor-faktor yang mempengaruhi 

retensi karyawan di industri lain seperti sektor perbankan, industri manufaktur, 

serta lembaga pendidikan lainnya sehingga bidang studi dilengkapi dengan lebih 

banyak informasi dan memungkinkan untuk generalisasi hasil. 

 
Gambar 2.9Factors Affecting Employee Retention at the University of Eldoret, 

Kenya.Sumber:Rono dan Kiptum (2017)  

Penelitian ini menyajikan penyelidikan empiris efek Praktek Manajemen 

Sumber Daya Manusia pada Retensi Karyawan dalam industri asuransi di Nigeria. 

Studi ini dimotivasi oleh kebutuhan untuk memecahkan masalah perputaran 

karyawan yang tinggi di industri asuransi Nigeria. Penelitian ini dipandu oleh dua 

tujuan utama, dari mana pertanyaan penelitian yang sesuai dan hipotesis 

dirumuskan. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: (1) menentukan sifat 

hubungan antara Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia dan retensi 

karyawan di Industri Asuransi Nigeria. (2) Memastikan sejauh mana korelasi 

antara Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia dan kinerja karyawan di 

Industri Asuransi Nigeria. Ukuran Sampel 250 ditentukan dari populasi 785 yang 
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diambil dari Manajemen dan staf perusahaan terpilih dari industri asuransi 

menggunakan rumus Taro Yamene. Pengumpulan data dilakukan dengan 

kuesioner terstruktur dalam skala Likert lima poin. Studi 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. 

 
Gambar 2.10Effect of Human Resource Management Practices on Employee 

Retention and Performance in Nigerian Insurance Industry. Sumber:Chukwuka 

dan Nwakoby (2018) 

Penelitian Hosain (2016) ini untuk mengetahui hubungan antara variabel 

analisa jabatan, rekrutmen & seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi 

&benefitsertapengaruhnyaterhadap retensi karyawan. Penelitian ini dilakukan 

pada karyawan tingkat manjerial di perusahaan publik dan swasta di Bangladesh. 

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan pada sebanyak 252 

responden. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan 

positif antara semua variabel independenyang diteliti dengan retensi karyawan. 
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Gambar 2.11Impact of Best HRM Practices on Retaining the Best Employees: A 

Study on Selected Bangladeshi Firms. Sumber:Hosain (2016) 

Penelitian Palwashabibi et al., (2017)ini meneliti hubungan antara 

kompensasi, peluang promosi dan lingkungan kerja terhadap retensi karyawan. 

Survei digunakan untuk mengumpulkan data dari 220 staff yang bekerja di 

universitas negeri di Pakistan. Hasilnya mengungkapkan itu kompensasi dan 

peluang promosi memiliki hubungan penting dengan retensi karyawan. Bahkan, 

hasilnya juga mengungkapkan bahwa lingkungan kerja memoderasi hubungan 

antara kompensasi dan karyawan retensi dan peluang promosi dan retensi 

karyawan. Akhirnya, implikasi, batasan dan rekomendasi untuk penelitian untuk 

dibahas lebih lanjut. 
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Gambar 2.12The Impact of Compensation and Promotional Opportunities on 

Employee Retention in Academic Institutions: The Moderating Role of Work 

Environment. Sumber:Palwashabibi et al., (2017) 

Yousuf dan Siddqui (2019) melakukan penelitian untuk menyelidiki 

pengaruh variabel yang berkaitan dengan praktek sumber daya manusia yaitu 

penilaian kinerja, pelatihan dan rekrutmen dan seleksi terhadap retensi karyawan 

pada karyawan di bidang IT dan perbankan di Pakistan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang membantu dalam mempertahankan 

karyawan di bidang IT danindustri perbankan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap 

variabel retensi karyawan yang diuji. 
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Gambar 2.13Factors Influencing Employee Retention: A Karachi Based 

Comparative Study on IT and Banking Industry. Sumber:Yousuf dan Siddqui 

(2019) 

Tujuan dari penelitian Kumudha dan Harsha (2016) ini adalah untuk 

mengidentifikasi pengaruh praktik SDM dan kepuasan kerja,komitmen organisasi 

terhadap retensi karyawan pada perusahaan di Dubai,UEA. Dalampenelitian ini 

diambil sampel penelitian sebanyak 216 responden yang bekerja di sektor 

pelayanan kesehatan dan rumah sakit di Dubai. 

 
Gambar 2.14The Relationship between Human Resource Practices and Employee 

Retention in Private Organisations with Special Reference to Jebel Ali 

international Hospital in Dubai. Sumber:Kumudha dan Harsha (2016) 

Penelitian Manthi et al., (2018) ini meneliti pengaruh dari praktik 

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pengaruh pelatihan, kompensasi, 

pengembangan karir dan manajemen kinerja pada retensi karyawan pada staff 

universitas di Kenya. Ruang lingkup penelitian ini adalah wilayah Metropolitan 

Nairobi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel 

independen dan dependen yang di uji. 

Retensi 

Karyawan 

Komitmen Organisasi 

 

Kepuasan Kerja 

 

Praktek SDM 

 

Maidianto. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Retensi pada Karyawan Perusahaan Manufaktur di 
Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



22 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 
Gambar 2.15How Do Human Resource Management Practices Predict Employee 

Turnover Intentions: An Empirical Survey of Teacher Training Colleges in Kenya 

Sumber:Manthi et al., (2018) 

Penelitian Nasir dan Mahmood (2016) ini meneliti pengaruh penelitian ini 

mencoba mengkaji berbagai literatur yang tersedia untuk mengeksplorasi variabel 

penting dan menguji korelasi variabel yang diidentifikasi dengan retensi 

karyawan. Hasil penelitian ini telah terbukti signifikan dampak variabel 

independen terhadap variabel dependen. Sumber daya manusia adalah asset utama 

kehidupan bagi perusahaan mana pun, mereka dianggap sebagai elemen yang 

paling dinamis. Bahkan meskipun sebagian besar perusahaan didorong oleh 

teknologi, namun sumber daya manusia diperlukan untuk menjalankan teknologi 

itu. Dengan pertumbuhan ekonomi pasar Pakistan, ada persaingan ketat di pasar 

dan orang-orang memiliki yang baik jumlah peluang yang tersedia di tangan 

mereka. Karenanya perusahaan Pakistan hari ini menghadapi tantangan terbesar 

untuk mempertahankan karyawan terbaiknya. 
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Gambar 2.16HRM Practices for Employee Retention: An Analysis of Pakistani 

Companies. Sumber:Nasir dan Mahmood (2016). 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

 

Menurut Kaur (2017), retensi karyawan diarahkan untuk mencapai hasil 

perusahaan yang ingin dicapai oleh departemen, tim, atau individu. Untuk 

mencapai hasil, perusahaan perlu menyusun strategi untuk sampai ke sana. Kunci 

utama retensi karyawan adalah koneksi. Dalam beberapa kasus koneksi sinonim 

dengan keterlibatan. Keterlibatan bukan ukuran survei satu kali atau kondisi 

mapan. Melibatkan berarti sepenuhnya mengalami dan berkontribusi pada elemen 

kerja yang dinamis. 

Retensi karyawan harus otentik dan retensi karyawan yang kompeten 

membutuhkan pengakuan yang kuat. Peran manajemen perusahaan adalah 

seperangkat perilaku, hak, dan kewajiban di tempat kerja yang harus dijaga 

perusahaan terhadap terlalu banyak peran atau peran sekaligus juga sepenuhnya 

berada dalam peran yang berkontribusi pada hasil, hubungan, dan keterlibatan. 
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Retensi karyawan dapat berkontribusi pada manajemen kinerja yang efektif dan 

kinerja yang membuktikan keterlibatan perusahaan. Sementara itu keterlibatan 

dan retensi dapat membantu perusahaan unggul dalam kinerja. Retensi karyawan 

yang baik harus menumbuhkan karyawan-karyawan yang unggul dalam 

bidangnya. 

Para karyawan akan lebih suka bekerja di perusahaan yang 

kondusiflingkungan kerjanya. Mereka akan lebih produktifjika hubungan antara 

karyawan  dan dengan atasan menjadi lebih baik. Memilih danmempertahankan 

staf yang berbakat adalah kunci untuk kesuksesan dalam bidang bisnis apa 

pun.Perusahaan yang berinvestasi dalam tenaga kerja akan berusaha 

mengembangkan program praktik sumber daya manusia yang meningkatkan 

retensi.Gagal melakukan investasi seperti itu, mereka mungkin mengeluarkan 

biaya pergantian yang tinggi. Dilema turnover perluatasi dengan baik karena akan 

mengakibatkan biaya yang besar pada keduanyaindividu dan perusahaan. 

Pergantian karyawanmembuktikan kepada karyawan yang telah meninggalkan 

perusahaan dalamperiode waktu tertentu, jika tingkat pergantian karyawan masih 

tinggi itu berarti tidak baikuntuk perkembangan perusahaan karena karyawan lain 

yangbekerja di perusahaan akan turut terpengaruh dan semangat serta kinerjanya 

mungkin menurun. Selanjutnyamereka mungkin terpengaruh untuk keluar dari 

perusahaan tersebut.Apakah perusahaan berhasil menghindari pergantian 

atautidak akan sangat tergantung pada ketersediaan insentif internal dalam 

meningkatkan retensi pada karyawan. 

Komitmen perusahaan telahdianggap sebagai salah satu indikator yang 

terpenting bagi perpindahan karyawan dan niat untuk mencari pekwrjaan lain. 
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Telah ditemukan bahwakaryawan yang lebih berkomitmen padaperusahaan 

merekamemiliki niat lebih rendah untuk pergi daripada merekadengan komitmen 

perusahaan yang lebih rendah.Faktor-faktor seperti kurangnyatenaga kerja 

terampil, pertumbuhan ekonomi dan perpindahan karyawan diperlukan untuk 

menyusun kebijakan berkaitan dengan meningkatnya retensi karyawan. Karyawan 

berbakat yang mengembangkan keterampilan dan meningkatkan nilainya bagi 

perusahaan dan juga pelanggan adalah sumber daya yang paling penting. Retensi 

karyawan sangat penting jika karyawan diizinkan untuk meninggalkanperusahaan, 

maka mereka pergi dengan kekayaan intelektual,hubungan, investasi. 

Oleh karena itu, manajemen harus mengidentifikasi alasannyasering 

berganti pekerjaan oleh karyawan dan bila telah dapat diidentifikasi, maka 

manajemen dapatmenyusun strategi retensi yang akan membantu 

menjagakaryawan penting untuk masa kerja yang lebih lama. Umpan balik dalam 

kritik konstruktif tertentu diperlukan untuk ekspansi dan pengembangan 

karyawan. Penguatan negatif seperti membuktikan kesalahan dan mengancam 

karyawan dengan kehilangan pekerjaan, menyebabkan karyawan menyesuaikan 

perilaku mereka hanya untuk menghindari hukuman. Mungkin bisa menghasilkan 

hal positif di tempat kerja tetapi tidak akan menghasilkan antusiasme dalam 

pekerjaannya. Di sisi lain, tinjauan ulang bagi kinerja karyawan yang positif 

secara berkala menghasilkan upaya ekstra atau kebijaksanaan dari karyawan.  

Manajer yang tidak mampu memotivasi karyawan dengan memberi 

karyawan upah lebih tinggi, lebih banyak tunjangan atau simbol status akan 

menghadapi perpindahan karyawan. Sebaliknya, karyawan yang dimotivasi oleh 

kebutuhan mereka sendiri untuk menyelesaikan sesuatu tugas yang menantang 
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maka mereka akan berusaha untuk bekerja lebih baik lagi. Maka tugas manajer 

bukanlah hanya untuk memotivasi karyawan agar tugas mereka tercapai; 

sebaliknya, manajer harus memberikan peluang bagi karyawan untuk menjangkau 

tugas mereka sehingga mereka menjadi termotivasi. Memindahkan karyawan 

melalui beragam pekerjaan, departemen, atau fungsi merupakan pendekatan yang 

sangat baik untuk memaparkan karyawan pada tugas yang menantang. Ini sangat 

cocok untuk karyawan yang telah lama bekerja dan tidak lagi ditantang oleh 

pekerjaan tetapi lebih membutuhkan kegiatan atau perubahan. Dengan 

kesempatan terbuka untuk berganti pekerjaan, manajer pasti telah mengekspos 

karyawannya pada tantangan baru dan itu akan memungkinkan karyawan untuk 

melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan. Oleh karena itu, menciptakan 

lingkungan yang memungkinkan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja yang 

lebih besar dalam perusahaan adalah sebuah keniscayaan. 

Karyawan juga harus sejajar dengan perusahaan sehingga dapat 

membangun harga diri perusahaan dan tidak boleh ada keterputusan antara 

karyawan dan perusahaan. Perusahaan ingin karyawan untuk melayani pelanggan 

mereka dan ini adalah hubungan yang sangat kuat antara keterlibatan karyawan 

dan retensi karyawan. Retensi Karyawan yang efektif membantu banyak melayani 

pelanggan. Karyawan harus mengalami pengembangan pribadi dan profesional 

melalui pekerjaan mulai dari kursus dan pembelajaran untuk mengembangkan 

kekuatan, nilai, visibilitas, dan keterlibatan mereka sendiri. Retensi yang kuat 

melibatkan penguasaan energi fisik, mental, emosional, spiritual, dan perusahaan. 

Pekerjaan harus berkontribusi pada kesejahteraan karyawan. Karyawan perlu 

terlibat dan merasakan kesejahteraan yang sehat. Hasil suatu perusahaan yang 
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sehat dan mampu berkembang dengan baik tergantung pada kesehatan dan 

produktivitas dari semua karyawan. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Pelatihan terhadap Retensi Karyawan 

Chukwuka dan Nwakoby (2018) berpendapat bahwa dengan 

penyelenggaraan program pelatihan dan pengemabngan karyawan maka hal ini 

mampu meningkatkan retensi karyawan untuk tidak keluar dari perusahaan 

tersebut. Dengan adanya program pelatihan dan pengemabngan maka keahlian 

dan kompetensi karyawan akan meningkat dengan baik dan hal ini membuat 

karyawan akan berusaha bertahan di perusahaan tersebut karena sudah mampu 

untuk bekerja dengan hasil yang lebih baik dari sebelumnya.   

Kunci bagi tingkat retensi karyawan yang lebih baik adalah dengan 

mengembangkan keahlian dan kompetensi karyawan menjadi lebih baik lagi. Dan 

perusahaan juga harus mampu memberikan penghargaan atas capaian karyawan 

tersebut. Dengan mengetahui pentingnya dan manfaat pelatihan dan 

pengembangan karyawan maka sudah seharusnya perusahaan mendorong 

karyawan agar mau dan bersedia untuk mengikuti program pelatihan yang 

diselenggarakan oleh perusahaan. 

 

 

2.3.2 Pengaruh Kompensasi terhadap Retensi Karyawan 

Nasir dan Mahmood (2016) mengutarakan bahwa kompensasi adalah salah 

satu hal yang utama demi meningkatkan retensi karyawan. Dengan semakin 
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baiknya tingkat kompensasi yang diudapatkan karyawan maka hal ini akan 

membuat karyawan untuk tetap berada dan bertahan di perusahaan tersebut. Hal 

ini bisa disebabkan oleh rasa puas dan senang terhadap tingkat kompensasi yang 

didapatkan oleh karyawan. Karyawan akan sering berpikir untuk mencari 

pekerjaan baru biala dia merasakan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan 

tidak sesuai dengan apa yang sudah dikerjakannhya bagi memajukan perusahaan 

tersebut. 

Kompensasi adalah bagian terpenting dalam mencanangkan program 

retensi karyawan. Karyawan yang merasa puas akan nilai kompensasi yang 

didapatkan akan lebih mudah untuk bertahan dalam sebuah perusahaan. 

Manajemen kompensasi bertujuan untuk mempromosikan pencapaian tujuan 

bisnis melalui menarik, memotivasi dan mempertahankan karyawan yang bekerja 

dengan keras dan menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan . Manajemen 

kompensasi merupakan komponen yang sangat penting bagi manajemen dan 

keseluruhan perusahaan. Ini mengacu pada proses dimana karyawan dibayar 

untuk input mereka di tempat kerja. Kompensasi karyawan mengacu pada semua 

pengembalian yang diperoleh karyawan yang timbul dari pekerjaan mereka. 

Manajemen kompensasi membutuhkan akurasi dan presisi, jika tidak ditangani 

secara memadai dan objektif akan dapat menghambat operasi perusahaan. 

Kompensasi tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk non tunai. 

Manfaat, seperti pensiun, asuransi jiwa dan kesehatan, dan rencana pensiun, dan 

tunjangan yang mewakili elemen pembayaran yang signifikan di banyak 

perusahaan besar. Selain itu, untuk keuntungan secara ekonomi yang 

menguntungkan secara ekonomis bagi perusahaan untuk menyediakannya.  
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Kompensasi selalu dipandang manfaat sebagai alat untuk menarik dan 

mempertahankan karyawan yang diinginkan. Karyawan tidak bekerja hanya untuk 

uang tetapi ada kebutuhan lain juga yang mereka miliki dan ingin memuaskan dari 

hasil pekerjaan mereka, yaitu kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, kebutuhan 

keselamatan dan lainnya. 

2.3.3 Pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Retensi Karyawan 

Penilaian kinerja berfokus pada perencanaan dan peningkatan kinerja masa 

depan melalui penyediaan dialog reguler dan sering antara pengawas dan 

individu, atau antara tim tentang kinerja mereka dan jalan ke depan. Penilaian 

kinerja dalam perusahaan secara luas diakui sebagai sangat penting dalam 

pencapaian berbagai hasil perusahaan yang signifikan terkait dengan keberhasilan 

perusahaan seperti produktivitas dan kualitas karyawan, komitmen karyawan dan 

kepuasan kerja. Penilaian kinerja adalah sistem yang digunakan untuk menilai 

kualitas dan kuantitas pekerjaan karyawan dalam manajemen kinerja. Penilaian 

kinerja digunakan untuk mendukung keputusan sumber daya manusia termasuk 

promosi, pemutusan hubungan kerja, pelatihan, dan kenaikan upah jasa.  

Penelitian terdahulu menemukan bahwa manajemen kinerja memainkan 

peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi tingkat retensi karyawan. 

Hubungan antara faktor pengembangan sumber daya manusia, pertumbuhan karir 

dan keinginan untuk berpindah bisa dipengaruhi oleh proses evaluasi kinerja 

karyawan.  

Penilaian kinerja dipandang sebagai salah satu praktik SDM yang sangat 

penting dalam pencapaian berbagai hasil yang berkaitan dengan keberhasilan 

perusahaan, termasuk komitmen karyawan dan retensi karyawan. Manajemen 

Maidianto. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Retensi pada Karyawan Perusahaan Manufaktur di 
Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



30 

 

Universitas Internasional Batam 

 

kinerja bertindak sebagai dasar untuk praktik-praktik SDM lainnya seperti 

pelatihan, pengembangan karier, dan kompensasi. Tujuan sistem penilaian kinerja 

adalah untuk memberikan umpan balik, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, 

mengklarifikasi peran dan tanggung jawab dan menentukan bagaimana 

mengalokasikan tingkat penghargaan yang sesuai.  

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan dari pemaparan dan pembahasan penelitian sebelumnya di 

atas, maka penulis mengembangkan sebuah kerangka model penelitian yang 

berkaitan dengan pengaruh variabel independen yaitu pelatihan kerja, kompensasi 

dan penilaian kinerja terhadap retensi karyawansebagai berikut: 

 
Gambar 2.17Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Retensi pada Karyawan 

Perusahaan Manufaktur di Batam Sumber:Olaimat dan Awwad (2017) 

Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh signifikan antara pelatihan kerja terhadapretensi 

karyawan 

H2: Terdapat pengaruh signifikan antara kompensasiterhadap retensi karyawan 

H2 
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H3: Terdapat pengaruh signifikan antarapenilaian kinerjaterhadap retensi 

karyawan 
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