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ABSTRAKSI 
 
 

Retensi  merupakan  pengambilan inisiatif oleh pihak manajemen untuk 
menjaga pekerja agar tidak keluar dari organisasinya, dengan cara pemberian 
penghargaan atas performa karyawan dalam bekerja secara efektif, menjamin 
hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pihak manajemen. Adanya 
pemberian penghargaan tersebut akan membuat betah bekerja menjadi karyawan 
dalam perusahaan, sehingga pihak manajemen perusahaan mengharapkan 
komitmen dan kinerja yang terbaik dari karyawan.  Oleh karena itu, apabila para 
karyawan dituntut untuk mampu meningkatkan kinerjanya, maka perusahaan 
harus mampu mengetahui faktor atau variabel apa saja yang dapat mempengaruhi 
retensi pekerja agar dapat meningkatkan komitmen untuk perusahaan dan 
kinerjanya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor - faktor retensi 
secara langsung dan tidak langsung terhadap komitmen organisasional dan kinerja 
karyawan pada PT. Santos Premium Krimer di Sukodono - Sidoarjo. Populasi 
dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Santos Premium Krimer yang berjumlah 
60 karyawan, sehingga teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah total sampling atau sensus. Sedangkan teknik analisis 
menggunakan path analysis dan regresi linier berganda, serta koefisien 
determinasi yang disertai juga dengan asumsi analisis jalur, yaitu uji outlier dan 
uji normalitas. Untuk menguji validitas digunakan teknik korelasi pearson 
product moment, sedangkan untuk reliabilitas diketahui dengan besarnya koefisien 
alpha.  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel bebas yaitu retensi (X) yang 
terdiri dari kompensasi (X1), karakteristik pekerjaan (X2), pelatihan dan 
pengembangan (X3), dukungan atasan (X4), kedisiplinan kerja (X5) memiliki  
pengaruh secara langsung dan signifikan terhadap komitmen organisasional serta 
memiliki pengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap kinerja sebagai variabel 
terikat (Y) dengan komitmen organisasional pada karyawan sebagai variabel 
intervening (Z).  

Variabel faktor retensi yang berpengaruh dominan terhadap komitmen 
organisasional yaitu kompensasi (X1) dengan nilai koefisien standardized 0,487. 
Sedangkan variabel retensi yang berpengaruh dominan terhadap kinerja yaitu 
pelatihan dan pengembangan (X3) dengan nilai koefisien standardized 0,371. 
Sementara itu, nilai R2 variabel faktor - faktor retensi terhadap komitmen 
organisasi sebesar 0,561 dan nilai R2  variabel faktor – faktor retensi terhadap 
kinerja karyawan dengan komitmen organisasional sebagai variabel intervening 
sebesar 0,590 yang berarti bahwa variabel faktor – faktor retensi mempunyai 
pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja dengan komitmen organisasional 
sebagai variabel intervening. 

  
Kata Kunci : kompensasi (X1), karakteristik kerja (X2), pelatihan (X3), dukungan atasan(X4), kedisiplinan kerja (X5), komitmen 

organisasional (Z), kinerja (Y). 


