
 

                                    1  PENDAHULUAN 
 

 

                                                   Latar Belakang 

 
 Pada era globalisasi saat ini persaingan dalam mendapatkan sumber daya 

manusia menjadi sangat ketat dan kompetitif selama 20 tahun terakhir, memicu 

kompetisi diantara organisasi, baik kompetisi dalam hal inovasi dan teknologi 

produk, penjualan, distribusi, kepuasan pelanggan, maupun kompetisi untuk 

mendapatkan sumber daya manusia terbaik. Menurut Mayo (2000), mengukur 

kinerja organisasi dari perspektif keuangan sangatlah akurat, tetapi sebenarnya, 

dasar penggerak nilai dari keuangan tersebut adalah sumber daya manusia (human 

capital) dengan segala pengetahuan, ide, dan inovasi yang dimilikinya. 

 Era knowledge worker sebagai keunggulan kompetitif menyebabkan 

persaingan yang terjadi bukan hanya dalam tataran bisnis, namun juga dalam 

mendapatkan dan mempertahankan karyawannya. Menurut Bogler dan Somech 

(2005) peningkatan efekt ivitas, efisiensi dan kreativitas dalam  suatu organisasi 

sangat bergantung pada kesediaan berbagai pihak dalam organisasi untuk 

berkontribusi secara posit if serta SDM didalam menjalankan aktivitasnya. 

Sehingga organisasi perlu memiliki kemampuan untuk mengetahui SDM yang 

dibutuhkan dan pendekatan dalam  mempertahankannya (Permana  et  al. 2010). 

 Keterlekatan karyawan merupakan salah satu isu terkini yang berkembang 

dalam pengelolaan SDM. Keterlekatan karyawan menurut Kahn (1990) adalah sebagai 

upaya organisasi untuk mengikatkan diri mereka dengan perannya di pekerjaan.  

Karyawan akan melibatkan dan mengekspresikan dirinya secara fisik, kognitif, dan 

emosional selama bekerja untuk organisasi. Keterlekatan karyawan dalam sebuah 

organisasi diyakini memiliki potensi yang luar biasa dalam meningkatkan kinerja  

individu  dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Keterlekatan pada organisasi 

menjadi ciri utama keberhasilan organisasi dalam menangani masalah sumber daya 

manusia (Mangkuprawira 2011). Indikator  kinerja  organisasi, loyalitas karyawan,   

kecenderungan mereka terhadap pertumbuhan dan  bahkan rasa pengabdian kepada  

tugas merupakan ciri keterlekatan karyawan (Alamelu et al. 2014). Menurut Suharti 

dan Suliyanto (2012) keterlekatan juga mempengaruhi loyalitas  karyawan. 

 Keterlekatan karyawan membawa pada efektivitas manajemen, persoalan 

pencapaian target program organisasi dan hubungan sosial pada keseharian 

karyawan dalam suatu organisasi. Memahami faktor - faktor yang memengaruhi 

keterlekatan karyawan dalam suatu organisasi sangat penting dilakukan. Suatu 

organisasi akan mendapat keuntungan jika karyawan memiliki keterlekatan 

yang tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Kreitner dan Kinicki (2010) yaitu 

suatu organisasi yang memiliki tingkat keterlekatan karyawan yang tinggi akan 

mengalami peningkatan sebesar 12% pada level customer satisfaction/loyalty, 

18%  pada tingkat produktivitas, dan 12% pada tingkat profitabilitasnya.  

 Selanjutnya Park dan Gursoy (2012) berpendapat bahwa ketika 

karyawan memiliki keterlekatan dengan organisasi, hal ini akan mempengaruhi 

karakter psikologis karyawan, misalnya kepercayaan diri dan optimis, akan 

mendorong karyawan lebih jauh lagi dan hal ini akan mendorong kepuasan dan 

berakibat pada rendahnya turnover karyawan.  
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Oleh sebab itu, organisasi mulai berpihak pada kebijakan dan praktek yang 

mendukung keterlekatan dan komitmen para karyawannya (Vance 2006). 

Menurut Siddhanta dan Roy (2010), organisasi yang berfungsi baik merupakan 

hasil dari sumber daya manusia yang sehat, berkomitmen dan memiliki motivasi, 

hal ini dikenal sebagai enggaged employer. Sebagian besar karyawan yang 

meninggalkan organisasi merupakan karyawan yang memiliki kontribusi tinggi 

pada organisasi. Maka, perlu  diambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya.  

Menurut Aamodt (2004), dampak lain dari turnover dapat dibagi menjadi 

dua yaitu:  

1. Dampak yang dapat dilihat dari turnover, termasuk biaya agensi karyawan, 

bonus, biaya perjalanan, gaji dan biaya yang dikeluarkan selama proses 

aplikasi wawancara calon karyawan baru, dan biaya penempatan bagi 

karyawan baru. 

2. Dampak yang tidak dapat dilihat yaitu hilangnya produktivitas kerja akibat 

pindahnya karyawan ke organisasi lain dan organisasi memerlukan waktu 

untuk mencari pengganti. Sementara itu, beban kerja yang belum memiliki 

karyawan pengganti terpaksa dibebankan pada karyawan yang ada. 

      Salah satu kerugian lainnya adalah hilangnya tacit knowledge dari karyawan 

yang  telah  resign,  terutama  jika  pengetahuan  tersebut  tidak  dimiliki  oleh 

karyawan yang ditinggalkan.  Keterlekatan karyawan menjadi salah satu cara 

untuk memperbaiki efektivitas organisasi sehingga karyawan memberikan 

kontribusi yang optimal bagi organisasi. Untuk menciptakan karyawan yang lebih 

termotivasi, maka pemimpin perlu memahami betul faktor yang dapat mendorong 

meningkatkan motivasi para karyawan (Wibowo 2013). Diantara berbagai faktor 

pendorong karyawan bertahan dalam suatu organisasi adalah dengan menjaga 

kepemimpinan organisasi kuat dan jelas. Apabila kepemimpinan  tidak  kuat  

dalam suatu  organisasi  maka  talented  people  akan meninggalkan organisasi 

dan membawa serta competitive advantage organisasi (Benneth dan Bell 2004). 

Hockey dan Lee (2010)  menyatakan kepemimpinan  merupakan hal  yang 

penting untuk   mengoptimalkan keterlekatan karyawan. Hal ini didukung pula 

dengan penelitian Tuckey et al. (2012)  yang menyatakan kepemimpinan mampu 

membawa pengaruh langsung dalam keterlekatan karyawan sehingga sangat 

penting untuk dapat diperhatikan. Selain itu faktor budaya organisasi memiliki 

peran dalam pembentukan keterlekatan karyawan. Menurut Robbins (2006) 

budaya  organisasi  dapat  mengubah  perilaku  karyawan  karena  budaya  

menjadi faktor yang dapat membawa pengaruh positif maupun negatif terhadap 

perilaku karyawan dan organisasi. Budaya organisasi yang positif akan  

mendorong  karyawan  untuk  meraih prestasi  yang  lebih  baik  dan menciptakan  

efektivitas  organisasi.  Sedangkan budaya yang negatif bersifat kontra produktif 

terhadap usaha pencapaian tujuan organisasi sehingga menghambat aktivitas 

kerja dan motivasi karyawan (Robbins 2006). Menurut Schein (2010), budaya 

organisasi merupakan suatu pola asumsi dasar yang dipelajari oleh suatu 

organisasi untuk dapat beradaptasi dengan tantangan  eksternal  dan  internal.   

Asumsi  dasar  tersebut  menjadi panduan dalam berpikir, merasakan, dan 

berperilaku sehingga budaya organisasi harus dikembangkan agar dapat 

mendukung karyawan dalam pekerjaannya. Penelitian Joushan  et  al.  (2015)  

menyatakan budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keterlekatan karyawan.  
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Faktor  lain  yang  mendukung  keterlekatan  karyawan  adalah  pemberian 

kompensasi. Kompensasi merupakan sarana memotivasi berupa materi yang 

diberikan sebagai suatu pendorong kepada pekerja agar dalam diri mereka timbul 

semangat yang besar untuk meningkatkan produktivias kerja dalam organisasi 

(Gorda 2004). Menurut Berry (2010) kompensasi sebagai penyebab pindahnya 

seorang karyawan ke organisasi lain yang dapat memberikan pendapatan lebih. 

Organisasi yang dapat memfasilitasi pemberian kompensasi yang lebih baik 

tentunya mengharapkan supaya menarik pekerja yang berkualitas, memiliki 

motivasi untuk bekerja dengan baik, dan mempertahankan karyawan tidak 

berpindah ke organisasi lain (Bachrun 2010).  Hal ini didukung dengan penelitian 

Dewi (2012) yang menyatakan kompensasi memengaruhi secara signifikan 

terhadap pelaksanaan operasional di dalam organisasi. 

Penelitian  dilaksanakan  di  Southeast  Asian  Ministers  of  Education 

Organization Regional Centre for Food and Nutrition (SEAMEO RECFON). 

Organisasi ini terbentuk karena adanya kerjasama antar Kementerian Pendidikan 

se-Asia Tenggara yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan dalam bidang 

pangan dan gizi untuk masyarakat ASEAN. Berdasarkan data organisasi yang 

diambil dari laporan turnover karyawan periode 2011 - 2015 unit SDM dan 

Hukum ditemukan bahwa jumlah tren turnover pada organisasi cukup tinggi 

yakni tahun 2011 sebesar 30%, tahun 2012 sebesar 20%, tahun 2013 sebesar 40%, 

tahun 2014 sebesar 30%, dan tahun 2015 sebesar 20%.  

Bagaimanapun, standar  rate  turnover  karyawan  yang  ditetapkan didalam 

organisasi tidak boleh melebihi 10 % jumlah karyawan yang meninggalkan 

organisasi setiap tahunnya. Bagi SEAMEO RECFON, angka turnover karyawan 

ini cukup memberikan dampak negatif, karena sebagian karyawan yang  

memutuskan untuk meninggalkan organisasi adalah karyawan yang telah lama 

bekerja di organisasi tersebut. Selain itu diperlukan proses adaptasi bagi 

karyawan baru untuk mengikuti ritme kerja organisasi yang tinggi. 

 

Perumusan Masalah 

 

Organisasi berupaya menjalankan standar turnover rate karyawan yang 

telahditetapkan  pada  “The  First  5  Years  Development  Plan  SEAMEO  

RECFON” yakni tidak boleh lebih dari 10% per tahun, serta sebagian besar 

karyawan yang resign adalah karyawan yang telah lama bekerja. Dengan kata 

lain,  organisasi harus  mencari pengganti SDM  yang  memiliki kemampuan  dan  

pengetahuan  yang  sama  atau  bahkan  lebih  baik  tidaklah mudah. Berdasarkan 

paparan diatas maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan organisasi  dengan  

keterlekatan karyawan di SEAMEO RECFON? 

2. Bagaimana pengaruh  budaya  organisasi terhadap keterlekatan  karyawan  

di SEAMEO RECFON? 

3. Bagaimana pengaruh kompensasi organisasi dengan keterlekatan 

karyawan di SEAMEO RECFON? 

4. Bagaimana  pengaruh  gaya  kepemimpinan  terhadap  budaya  organisasi   

di SEAMEO RECFON? 

5. Bagaimana  pengaruh  kompensasi  terhadap  budaya  organisasi  di  

SEAMEO RECFON? 
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Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis   gaya   kepemimpinan  dengan  keterlekatan  karyawan  di 

SEAMEO RECFON. 

2. Menganalisis pengaruh budaya organisasi dengan keterlekatan karyawan 

di SEAMEO RECFON. 

3. Menganalisis   pengaruh   kompensasi  organisasi   terhadap   keterlekatan 

karyawan di SEAMEO RECFON 

4. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap budaya organisasi di 

  SEAMEO RECFON. 

5. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap budaya organisasi di 

SEAMEO RECFON. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik,antara lain 

adalah: 

1. Bagi oganisasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

manajerial   yang   dapat   dijadikan   informasi  dan  acuan  pengambilan 

langkah-langkah nyata yang dapat mempengaruhi  keterlekatan karyawan. 

2. Bagi akademisi hasil penelit ian ini dapat memberikan manfaat keilmuan 

yang dijadikan sebagai acuan dan informasi untuk penelit ian selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian  ini  dilakukan  di  salah  satu  SEAMEO  Centre  yang  ada  di 

Jakarta yakni SEAMEO RECFON yang bertempat di jalan Salemba Raya No.6. 

Jakarta Pusat. Responden dalam penelitiaan ini adalah seluruh karyawan yang 

berjumlah 59 orang.  Fokus penelitian  ini adalah menganalisis pengaruh gaya 

kepemimpinan, budaya organisasi, dan kompensasi pada keterlekatan karyawan. 

 

                             2  TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

                                      Keterlekatan Karyawan 
 

Menurut pendapat Schaufeli et al. (2002) keterlekatan karyawan merupakan 

keadaan motivasional yang positif, mengandung karakteristik vigor, dedication 

dan absorption: Vigor dapat diartikan sebagai tingkat energi yang tinggi dimana 

terdapat kemauan untuk menginvestasikan tenaga secara penuh dan tidak mudah 

merasa  lelah; Dedication dapat  diartikan sebagai keterlibatan yang kuat  pada 

karyawan yang ditandai oleh antusiasme, rasa bangga, dan inspirasi. Absorption 

dapat diartikan sebagai keadaan terjun total atau sulitnya karyawan memisahkan 

dari pekerjaannya (Saks 2006).  
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