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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

 

Suatu keberhasilan perusahaan sangat tergantung dari karyawan, oleh karena 

itu bagaimana manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan efektifitas 

investasi mereka. Sehingga perusahaan berupaya untuk memelihara dan 

menciptakan lingkungan dan mendorong para karyawan untuk tetap bertahan 

bekerja. Skill atau kemampuan karyawan sangat penting di dalam perusahaan untuk 

keberhasilan sebuah organisasi, pemimpin perusahaan perlu merekrut, melatih dan 

mempertahankan karyawan yang berkualitas.Dalam bekerja karyawan dituntut 

untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan, sehingga harapan perusahaan 

terhadap karyawan dapat terpenuhi maka dari itu dibutuhkan kerja sama yang baik 

antara satu sama lainnya.  

Sebagaimana meningkatnya persaingan pasar saat ini sangat penting bagi 

organisasi karena memperkerjakan karyawan yang kompeten untuk mendapatkan 

persaingan pasar, namun mempertahankan karyawan itu perlu karena untuk mecari 

karyawan yang berbakat akan menghabiskan waktu dan uang bagi perusahaan. 

Tingkat tingginya turnover karyawan membuat perusahaan menghabiskan upaya 

dan sumber daya pada rekrutmen ulang. Para tim HRD tentunya mengetahui bahwa 

betapa proses rekrutmen hingga training baru itu cukup melelahkan. 
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Seorang karyawan yang memiliki bakat dan keahlian khusus artinya ia merupakan 

aset perusahaan untuk dipertahankan. Karena jika tidak dipertahankan maka 

kemungkinan karyawan tersebut untuk pindah ketempat lain, jika terjadi karena 

karyawan tersebut merasa ia memiliki potensi untuk melakukannya. Ini sering terjadi 

pada saat tawaran kerja di tempat lain yang lebih menarik dan menggiurkan dan lebih 

baik dari segi salary (gaji) dan fasilitas pendukung lainnya. Namun dari sisi lain 

karyawan melakukan itu bukan karena terpaksa namun itu dilakukan karena 

bedasarkan kerelaannya sendiri, karena ingin tempat pekerjaan yang jauh lebih baik 

dan terjamin. 

Ketika karyawan yang telah lama bekerja keluar atau kepergian mereka tentunya 

bersamaan dengan pengetahuan atau aset intelektual perusahaan. Perihal lain pegawai 

senior biasanya menjadi role model bagi tim dan mentor bagi para pegawai baru untuk 

bisa berkembang lebih cepat. Bahwa kehilangan aset SDM senior bisa mengakibatkan 

kerugian waktu dan uang bagi perusahaan, anggapan bahwa biaya untuk mengganti 

karyawan hanya berkisar pada biaya pengiklanan dikoran tentu saja salah. Biaya 

langsung atau tidak langsung juga itu perlu dipertimbangkan. 

Misalnya, selama sebuah posisi itu belum terisi kembali, pasti akan ada karyawan 

lain yang kena limpahan pekerjaan dari karyawan yang keluar. Sehingga banyak 

perusahaan mengalami persoalan tingginya tingkat pergantian karyawan , betapa 

orang mudah keluar masuk perusahaan itu. Orang meninggalkan perusahaan untuk gaji 

yang lebih besar, karier yang lebih menjanjikan, lingkungan kerja yang lebih nyaman 

, atau sekedar alasan pribadi. 
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Pemeliharaan karyawan atau retensi karyawan ( employee retention) kemampuan 

perusahaan untuk mempertahankan karyawan yang potensial yang dimiliki perusahaan 

untuk tetap loyal terhadap perusahaan. Namun secara umum, hubungan antara 

Employee Retention terhadap kinerja bisa kompleks dan terbukti bahwa kinerja dapat 

menurun jika Employee Retention karyawan akan berdampak buruk dan ada 

kemungkinan akan terdapat stagnasi karyawan jika turnover terlalu rendah ( Robert L 

Mathis dan Jhon H Jackson, 2006:126). 

Meskipun tampak mudah untuk mencari karyawan, namun perlu dipertimbangkan 

untuk mengenai biaya kehilangan seorang karyawan yang berbakat. Perusahaan juga 

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

penting bagi manjamen, karena tentu akan mempengaruhi produktivitas, profitability, 

dan kualitas produk.  

Tentunya keberhasilan perusahaan (manajemen ) dalam mempertahankan 

karyawan dan karyawan yang terbaik yang dimilikinya tentu tidaklah mudah. Namun 

karyawan dan perusahaan mempunyai komitmen, komitmen dalam organisasi 

merupakan suatu organisasi ketika karyawan mempunyai keinginan untuk tinggal 

bersama atau meningalkan perusahaan yang pada akhirnya tercemin dalam 

ketidakhadiran dan angka perputaran karyawan. 

Keinginan untuk pindah (turnover intention)merupakan pergerakan masuk dan 

keluarnya karyawan dalam suatu organisasi, kecenderungan atau niat karyawan untuk 

berhenti dari pekerjaan dan terjadi atas kemauannya sendiri (diberhentikan dari 

perusahaan). Namun fenoma berpindah-pindah kerja bisa membawa dampak yang 

kurang baik, bagi karyawan yang pindah kerja maupun yang menetap. Jika tingkat 
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turnover tinggi bisa mendorong atau memotivasi karyawan yang tetap tinggal ( 

Mobley 2002:44).  

Mengartikan insentif sebagai pemberian uang diluar gaji yang dilakukan oleh 

pihak pemimpin organisasi sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontibusi 

karyawan kepada organisasi (Mangkunegara,2008:89).Suatu lingkungan yang 

kondusif bisa mempengaruhi kinerja seseorang, namun sarana dan prasarana yang 

memadai akan menciptakan kenyamanan tersendiri. Dan bisa memacu kinerja yang 

baik, sebaliknya jika suasana kerja yang tidak nyaman dan prasana atau fasilitas tidak 

memadai serta tidak mendapat dukungan dari atasan dan sering terjadi konflik akan 

memberi dampak negatif pada karyawan dan bisa mengakibatkan kemerosotan pada 

kinerja seseorang.Oleh karena itu merupakan implemantasi dari rencana yang telah 

disusun tersebut. kinerja merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan 

memperhatikan cara untuk melakukanya serta hasil dari pekerjaan tersebut sesuai 

dengan rencana yang telah disusun. 

Profesional employee retention seharusnya berbangga akan pekerjaanya, mereka 

dapat memberikan dampak signifikan pada tingkat kinerja karyawan dan 

produktivitas, performaa pengawasan, dan retensi karyawan. Oleh karena itu 

kelompok ini tidak hanya mendukung kultur perusahaan,sehingga sering kali bahkan 

merupakan pertahanan terakihr yang menyelamatkan perusahaan dari rasa malu dan 

hal-hal lain yang lebih buruk.  

Karyawan yang mempunyai komitmen yang tinggi akan memberikan yang terbaik 

kepada perusahaan, sehingga tidak akan mudah berpindah pindah ke perusahaan lain. 

Secara tradisional dapat kita lihat bahwa pengembangan karyawan terdapat dua sudut 
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perspektif , yaitu dari pekerjaannya atau organisasi dan dari sisi lain karyawannya. 

Sehingga karyawan bisa menyusaikan dengan orang dengan pekerjaannya bisa saja 

sebaliknya menyeseuaikan pekerjaan dengan orang , atau bisa dilakukan keduanya 

dengan bersama-sama.  

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   ber-kompeten   sangat   penting    karena   mem-

pertahankan  karyawan  lebih  baik  daripada mencari karyawan baru.  

PT. Star Comgistic Indonesia (Starcom) Kabupaten Sukabumi yang merupakan 

perusahaan dalam produsen alat eletronik keperluan rumah tangga seperti 

memproduksi alat masak eletronik, setrika listrik, teko kopi listrik, microwave oven 

dan alat-alat keperluan rumah tangga lainnya/home appliances pertama di Indonesia, 

juga di Asia Tenggara, terus menerus berkomitmen untuk mengembangkan stategi 

penjualannya, saat ini penjualan produk di ekspor ke pasar Amerika, Asia, Afrika dan 

Eropa. Secara lebih jelasnya PT. Star Comgistic Indonesia Kabupaten Sukabumi  

berada di JL. Panas Bumi Kp. Angkrong Rt/Rw 43/18, Desa Sundawenang, 

Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi dengan berdasarkan Nomor Surat Izin 

Usaha Industri 72/1/IU/PMA/2015. 
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Berdasarkan hasil penelitian awal  yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara 

pada PT. Star Comgistic Indonesia Kabupaten Sukabumi, terdapat pemasalahan pada 

turnover intention yaitu, suasana lingkungan kerja kurang nyaman sehingga 

berdampak pada banyaknya karyawan yang keluar.  Hal ini dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 1.1 Data Karyawan Turnover Intention Bulan Mei-Juli Tahun 2018 

Bulan  Total Karyawan Karyawan 

Keluar 

Karyawan Yang 

Masih Ada 

Mei  882 4 878 

Juni 878 18 860 

Juli 860 13 847 

  Sumber : PT. Star Comgistic Indonesia Kabupaten Sukabumi 

Berdasarkan data diatas, bahwa turnover intention karyawan perusahaan PT. 

Star comgistic Indonesia Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan karyawan 

turnover intention setiap bulannya di tahun 2018. Permasalahan tersebut diduga 

tingkat retensi karyawan mengalami penurunan karena kurangnya perusahaan 

membimbing dan mengembangkan bakat dan keahlian pada karyawan sehingga 

menimbulkan kurang nyaman bekerja dengan rekan kerja. Selain itu penyebab lainnya 

tidak ada keadilan dan kelayakan dari pembayaran insentif yang dibayarkan dengan 

adanya perbedaan antar karyawan yang menyebabkan karyawan tidak bertahan pada 

perusahaan tersebut.  

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH RETENSI KARYAWAN DAN INSENTIF 

TERHADAP TURNOVER INTENTION PADA PT. STAR COMGISTIC 

INDONESIA KABUPATEN SUKABUMI”. 
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1.2  Identifkasi Masalah  

1.2.1  Identikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi 

masalahnya yaitu pada turnover intention karyawan PT. Star Comgistic Indonesia 

Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan yang menyebabkan tingkat retensi 

karyawan mengalami penurunan karena kurangnya perusahaan membimbing dan 

mengembangkan bakat dan keahlian pada karyawan sehingga menimbulkan kurang 

nyaman bekerja dengan rekan kerja. Selain itu penyebab lainnya tidak ada keadilan 

dan kelayakan dari pembayaran insentif yang dibayarkan dengan adanya perbedaan 

antar karyawan yang menyebabkan karyawan tidak bertahan pada perusahaan tersebut.  

1.2.1 Rumusan Masalah   

            Berdasarkan uraian latar berdasarkan diatas, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan retensi karyawan pada PT. Star Comgistic Indonesia 

Kabupaten Sukabumi? 

2. Bagaimana pemberian insentif  pada PT. Star Comgistic Indonesia Kabupaten 

Sukabumi? 

3. Bagaimana turnover intention pada PT.Star Comgistic Indonesia Kabupaten 

Sukabumi? 

4. Seberapa besar pengaruh retensi karyawan dan insentif terhadap turnover     

intention pada PT. Star Comgistic Indonesia Kabupaten Sukabumi 
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1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian  

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan data 

dan informasi yang diperlukan sehingga permasalahan yang dijelaskan diatas dapat 

digambarkan dengan jelas sebagai bahan penelitian skripsi yang merupakan salah satu 

syarat mengikuti ujian sidang sarjana pada program Studi Administrasi bisnis 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi sesusai dengan rumusan masalah, tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan retensi karyawan pada PT. Star Comgistic  

Indonesia Kabupaten Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui pemberian insentif pada PT. Star Comgistic Indonesia 

Kabupaten Sukabumi . 

3. Untuk mengetahui turnover intention pada PT. Star Comgistic Indonesia 

Kabupaten Sukabumi . 

4.  Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh retensi karyawan dan turnover 

intention pada PT. Star Comgistic Indonesia Kabupaten Sukabumi.  

1.4.2 Kegunaan Penelitian  

 1.4.2.1 Kegunaan Teoritis  

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan ilmu pengetahuan 

serta adanya gambaran untuk mengembangkan ilmu manajemen sumber daya 

manusisa berdasrkan teori yang ada dan dapat memberikan informasi yang 
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berkaitan retensi karyawan, insentif, dan turnover intention. Penelitian ini juga 

sebagai pengaplikasian ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama peneliti 

mendapatkan keilmuan pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 

1.4.2.2 Kegunaan Praktis  

  1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini guna dapat membantu untuk mengetahui dan memahami serta 

menambah wawasan dan pengalaman dalam meneliti yang sama terjadi dilapangan 

tentang sumber daya manusia , khususnya yang berkaitan dengan retensi karyawan 

insentif dan turnover intention. 

 2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapakan bisa membantu dan bermanfaat bagi perusahaan dan 

dapat memberi masukan-masukan positif bagi perusahaan sehingga penelitian ini 

dapat memperbaiki kekurangan perusahaan untuk menjadikan  lebih baik dan lebih 

berkembang dari sebelumnya. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi , dan dapat 

tambahan ilmu maupun referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian dalam 

konsentrasi ilmu administrasi bisnis terutama dibidang manajemen sumber daya 

manusia dan dapat diharapkan memberikan sumber informasi yang berkaitan dengan 

retensi karyawan, insentif, dan  turnover intention atau permasalahan yang sama. 
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1.5 LOKASI DAN JADWAL KEGIATAN  

1.5.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada PT.Star Comgistic Indonesia  yang berlokasi di JL. 

Panas Bumi kp. Angkrong RT/RW 43/18 Ds.Sundawenang Kec. Parungkuda,  

Kab.Sukabumi 43357, Jawa Barat. 

1.5.2 Lamanya Penelitian  

Adapun jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih enam 

bulan, terhitung dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli 2019. Dimana 

selama kurun waktu tersebut, peneliti melakukan beberapa tahapan penelitian mulai 

dari persiapan penelitian sampai dengan pengujian. Namun sampai saat ini masih 

dalam tahap penjajakan dan pengumpulan data. 

 


