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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kuliner merupakan salah satu bisnis yang cepat berkembang. Jumlah restoran 

yang cukup banyak memainkan peranan penting dalam meningkatkan 

perekonomian nasional. Kontribusi sektor perhotelan dan restoran menempati 

urutan kedua setelah sektor perdagangan. Hal tersebut diungkapkan oleh 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016) yang mencatat kontributor 

pertumbuhan ekonomi atau share to growth Indonesia berasal dari sektor 

perdagangan, hotel dan restoran, kemudian sektor industri, serta sektor 

pengangkutan, dan komunikasi. Jumlah Horeka di Indonesia sejak tahun 2009 – 

2016 terus mengalami kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah 

perjalanan wisata yang secara langsung memengaruhi permintaan barang dan jasa 

pariwisata. Pada Gambar 1, Restoran dan cafe terlihat memiliki pertumbuhan 

sebesar 11% per tahun dari rata-rata keseluruhan Horeca yang tumbuh sebesar 19% 

per tahun. Data tersebut mengindikasikan industri kuliner di Indonesia kian 

meningkat.  

Sumber: BPS (2017) 

Gambar 1  Pertumbuhan Horeca di Indonesia dari tahun 2009-2016 

 

Perkembangan industri ini menjadi penyumbang PDB ekonomi kreatif 

(ekraf) terbesar pada tahun 2016 yaitu 41,40 % atau mencapai 383 Triliun Rupiah1. 

Jumlah tersebut merupakan angka paling tinggi dibandingkan 16 subsektor lain di 

Bekraf RI.2 

Pertumbuhan bisnis restoran dan cafe terus meningkat khususnya di kota-

kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Jumlah industri kuliner di Jakarta 

mencapai 720 restoran pada tahun 2007 dan terus meningkat hingga mencapai 1361 

restoran di tahun 2014 (BPS 2015). Pertumbuhan restoran yang terus meningkat 

                                                
1 http://www.bekraf.go.id/berita/page/10/tingkatkan-kontribusi-kuliner-pada-pdb-nasional-

bekraf-gelar-fsi 
2 https://travel.kompas.com/read/2018/02/06/185000027/industri-kuliner-penopang-tertinggi-

perekonomian-kreatif-di-indonesia 
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setiap tahun tersebut juga didukung dengan perubahan gaya hidup masyarakat. 

Berdasarkan sumber laporan statistik dari MasterCard bertajuk Consumer 

Purchasing Priorities menunjukan bahwa 62% konsumen di Indonesia berencana 

untuk tetap makan di luar. Sementara itu, sebanyak 14% konsumen berencana untuk 

lebih sering makan di luar dan 24% konsumen memilih untuk mengurangi frekuensi 

makan di restoran.3  

Perubahan gaya hidup tersebut menjadi satu peluang dan mendongkrak 

pesatnya pertumbuhan restoran di perkotaan. Tidak hanya di Ibu Kota Jakarta, 

peningkatan dan persaingan sektor kuliner juga terjadi pada daerah-daerah 

penyangganya, seperti Jawa Barat. Restoran di beberapa wilayah Jawa Barat, 

seperti Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Purwakarta, Karawang dan Bekasi 

terus mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan data dari Kementerian 

Pariwisata (Kemenpar) Jawa Barat jumlah restoran terus meningkat dari tahun 2013 

hingga 2016. Jumlah restoran tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2016 terdapat di 

Kabupaten Bandung, yakni sebanyak 467 buah. Wilayah tertinggi kedua adalah 

wilayah Bogor Kota dan Kabupaten, yakni mencapai 324 buah, seperti terlihat pada 

Tabel 1.  

 

Tabel 1  Jumlah restoran berdasarkan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, 

tahun 2013-2016 

No. 
Wilayah  Tahun 

Kabupaten 2013 2014 2015 2016 

1. Bogor 86 86 86 162 

2. Sukabumi 63 63 63 63 

3. Cianjur 193 193 193 193 

4. Bandung 467 467 467 467 

5. Purwakarta 66 46 46 65 

6. Karawang 90 90 90 90 

7. Bekasi 28 28 28 28 
      

              Kota     

1. Bogor 130 130 130 162 

2. Sukabumi 72 65 65 65 

3. Bandung 291 291 291 291 

4. Cirebon 52 52 52 52 

5. Bekasi 143 143 143 143 

6. Depok 107 107 107 107 
      

Jawa Barat 2.714 2.687 2.687 2.853 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 2016 

 

Tingginya jumlah restoran di Bogor sangat dipengaruhi oleh jumlah 

wisatawan dari Jakarta. Bogor menjadi destinasi wisata warga ibu kota karena 

jaraknya yang dekat, lingkungan yang nyaman, dan udara yang asri serta memiliki 

destinasi wisata yang cukup banyak. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bogor, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 mencapai 

7,96 juta orang. Angka tersebut melebihi target pemerintah kota, yakni sebesar 7,5 

juta orang. Dan pada tahun 2019, jumlah pengunjung ditargetkan naik sebesar 10% 

                                                
3 http://www.tribunnews.com/travel/2016/02/26/hasil-survei-orang-indonesia-lebih-suka-makan-

di-restoran-cepat-saji 
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menjadi 8,9 juta orang. Seiring dengan peningkatan target wisatawan tersebut, 

bisnis restoran juga akan semakin tumbuh dan berkembang.  

Jumlah restoran yang semakin banyak menyebabkan konsumen semakin 

kritis terhadap kualitas restoran, seperti menu dan kualitas makanan, harga, tempat, 

dan pelayanan yang diberikan. Setiap restoran akan berusaha menawarkan 

pelayanan yang terbaik kepada konsumennya untuk mendukung penyajian cita rasa 

makanan yang enak dan suasana yang nyaman. Dalam hal ini, pelayanan restoran 

memiliki peran penting yang harus diperhatikan oleh manajemen, karena tidak 

hanya makanan, harga, dan tempat yang nyaman, sebuah restoran juga menjual 

pelayanan. Makanan yang enak, harga yang kompetitif dan suasana yang nyaman 

akan hilang dari benak pengunjung yang menikmati makanan bila tidak didukung 

denga pelayanan prima, yakni pelayanan yang cepat dan ramah.  

Keberhasilan sebuah restoran dalam bertahan menghadapi tekanan 

kompetitor ditandai dengan konsistensi produk dan pelayanan yang diberikan. 

Sumberdaya manusia menjadi bagian vital untuk menunjang keberhasilan dan 

keberlanjutan bisnis restoran. Karyawan merupakan sumber daya yang unik dan 

kompleks karena wujudnya terlihat secara fisik, namun bentuk sumber daya yang 

diberikan bersifat intangible, yaitu berupa kemampuan, keahlian, pengetahuan, atau 

rasa loyalitas kepada perusahaan. Karyawan harus dianggap sebagai aset, bukan 

beban, dan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara tenaga kerja terampil dan 

berkomitmen tinggi untuk meraih keuntungan kompetitif (Muhyi et al. 2016). 

Kontribusi dan kinerja karyawan dalam usaha memajukan restoran dapat dinilai 

melalui pengukuran job satisfaction (kepuasan kerja). Kepuasan kerja adalah hal 

mendasar yang berkaitan langsung dengan prilaku karyawan (Robbins dan Judge 

2015). Kepuasan kerja secara tidak langsung dapat memengaruhi performance 

perusahaan. Semakin tinggi kepuasan kerja restoran maka kinerja perusahaan juga 

akan semakin meningkat.   

Salah satu bentuk perilaku kepuasan kerja yang diberikan adalah adanya 

katerikatan (engagement). Secara statistik, keterkaitan kerja karyawan memiliki 

korelasi dengan produktivitas, keuntungan, keamanan, retensi karyawan, dan 

kepuasan pelanggan (Buckingham dan Coffman 2005). Karyawan yang memiliki 

work engagement yang tinggi akan memiliki hubungan emosi yang tinggi terhadap 

restoran, sehingga akan berpengaruh dalam menyelesaikan pekerjaan dan 

cenderung memiliki kualitas kerja yang memuaskan (Margaretha dan Saragih 2008). 

Karyawan yang memiliki engagement yang tinggi juga akan termotivasi untuk 

meningkatkan produktivitasnya, mau menerima tantangan dan merasa 

pekerjaannya memberi makna bagi dirinya. Hal tersebut akan berdampak positif 

terhadap kinerja karyawan, produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Maka dapat 

dikatakan, keterikatan kerja karyawan dapat memberikan perubahan bagi individu, 

tim dan organisasi (Margaretha dan Saragih 2008).  

Kepuasan kerja dan keterikatan kerja karyawan menjadi dua faktor penting 

yang dapat memengaruhi kinerja karyawan. Menurut Robbins dan Judge (2015) 

kepuasan karyawan merupakan hal mendasar yang berhubungan dengan perilaku 

karyawan. Jika karyawan perusahaan memiliki rasa keterikatan yang tinggi, maka 

akan membuat karyawan betah untuk bekerja dan kepuasannya akan meningkat 

(Rachmawati 2013). Sementara itu, jika karyawan memiliki rasa keterkaitan 

(engage) yang tinggi, maka akan meningkatkan perilaku umum, salah satunya tetap 

tinggal di perusahaan (Baumruk dan Gorman 2006). Hal ini berarti karyawan akan 
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tetap bekerja di organisasi walaupun ada peluang untuk bekerja di tempat lain. 

Karyawan yang engaged akan memiliki keinginan untuk terikat yang menimbulkan 

gairah terhadap pekerjaanya, bersedia untuk mengorbankan lebih banyak tenaga 

dan waktu demi pekerjaannya, dan menjadi lebih proaktif dalam mencapai tujuan 

pekerjaannya (Macey et al. 2009). 

Mangkunegara (2013) menambahkan, kepuasan kerja yang tinggi akan 

menurukan tingkat turnover. Ketika karyawan merasakan penurunan rasa semangat 

dan antusias karena kelelahan, mereka akan cenderung tidak menyukai 

pekerjaannya dan menjadi aktif untuk melihat kesempatan kerja di perusahaan lain 

atau meningkatkan intensi keluar (Siddiqi 2013). Dalam hal ini, fenomena turnover 

akan menjadi masalah bagi restoran apabila karyawan berprestasi tinggi yang 

keluar dari perusahaan. Untuk menghindari hal tersebut, perusahaan perlu 

mengetahui penyebab terjadinya turnover. Dalam hal ini, turnover dapat dicegah 

dengan mendeteksi sejak awal adanya keinginan karyawan untuk meninggalkan 

perusahaan (turnover intention). Menurut Andriyadi (2018), intensi keluar 

memiliki hubungan negatif terhadap kinerja karyawan. Sedangkan menurut 

Yamazakia dan Petchdee (2015), turnover intention atau intensi keluar menjadi 

prediksi terkuat yang melandasi pemikiran karyawan sebelum karyawan tersebut 

memutuskan untuk keluar dari perusahaan.  

Dampak negatif terjadinya turnover pada restoran adalah penurunan 

kualitas pelayanan dan penambahan biaya untuk merekrut karyawan baru serta 

dibutuhkan waktu untuk mendapatkan karyawan dengan kualitas yang sama 

(Robinson et al. 2004). Selain itu, turnover menjadi sangat serius jika keinginan 

berpindah karyawan pada sebuah restoran tinggi. Hal tersebut akan menimbulkan 

ketidakstabilan yang pada akhirnya dapat merugikan restoran beserta karyawan 

lainnya. Pengeluaran restoran akan meningkat khususnya untuk melakukan 

perekrutan sampai dengan pelatihan calon karyawan baru agar dapat mengisi 

kekosongan posisi dan menjaga kegiatan produksi dan pelayanan restoran dapat 

berjalan normal. Jika restoran mengabaikan kekosongan tersebut, maka akan 

berimbas langsung pada bertambahnya beban kerja dan faktor-faktor lain yang 

dapat menimbulkan stres dan ketidaknyamanan bagi  karyawan. Apabila hal 

tersebut terjadi secara terus menerus maka keinginan untuk berpindah pun akan 

semakin kuat. 

 

 

Perumusan Masalah 

Tingginya tingkat turnover telah menjadi masalah serius bagi banyak 

perusahaan. Karyawan yang meninggalkan perusahaan akan menimbulkan 

berbagai risiko seperti menambah biaya perekrutan dan pelatihan, kinerja karyawan 

baru belum sebanding dengan pengeluaran perusahaan, tingkat kecelakaan 

cenderung tinggi, dan adanya produksi yang hilang selama masa pergantian 

karyawan. Pada restoran, turnover dapat mengakibatkan penurunan kualitas 

layanan kepada pengunjung. Bila hal tersebut tidak ditangani maka dapat 

mengakibatkan kerugian karena penurunan jumlah pengunjung. 

Karimata merupakan restoran yang memiliki dua cabang, yakni di Taman 

Mini Indonesia Indah (TMII) dan Sentul. TMII merupakan cabang yang 

dikembangkan oleh pemiliki restoran setelah cabang Sentul sukses dikelola. 
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Meskipun dikelola dalam manajemen yang sama, data perusahaan menunjukkan 

bahwa turnover di TMII cenderung lebih banyak daripada di Sentul. Roseman 

(1981) menyebutkan bahwa tingkat turnover perusahaan dikategorikan tinggi jika 

melebihi angka 10%. Perbandingan jumlah turnover karyawan Karimata di TMII 

dan Senul Tahun 2014 -2017 terlihat pada Tabel 2 berikut: 

  

Tabel 2  Turnover karyawan Restoran Karimata Tahun 2014 - 2017 

Tahun 
 

Lokasi 
Jumlah 

Karyawan 

Karyawan 

Keluar 

Karyawan Keluar 

(%) 

2014 
Sentul 60 0 0 

TMII 58 5 8. 62 

2015 
Sentul 61 1 1. 63 

TMII 61 8 13,11 

2016 
Sentul 63 2 3.17 

TMII 59 9 15.25 

2017 
Sentul 62 2 3,22 

TMII 62 9 14,52 

Sumber: Restoran Karimata 2018 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen, performance 

pelayanan karyawan di TMII terlihat lebih rendah daripada di Sentul. Hal ini 

mengakibatkan layanan kepada konsumen di TMII tidak maksimal, konsumen 

menjadi kurang puas, dan akhirnya memilih makan di tempat lain. Penurunan 

jumlah konsumen di TMII secara langsung berdampak pada penurunan jumlah 

pendapatan. Fenomena ini menjadi perhatian manajemen untuk mengambil 

kebijakan dalam rangka meningkatkan performa layanan dan menurunkan turnover.  

Deteksi dini menjadi salah satu cara untuk mengurangi terjadinya turnover, 

yakni mengetahui intensi keluar (turnover intention) atau keinginan berpindah dari 

satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya. Keinginan tersebut diduga dapat muncul 

bila kepuasan karyawan (job satisfaction) dan keterikatan karyawan (employee 

engagement) terhadap pekerjaan rendah. Secara teori, rendahnya kepuasan kerja 

juga dapat menyebabkan rendahnya keterikatan karyawan (Wahyuni et al. 2014). 

Pada kasus ini, meskipun turnover di TMII lebih tinggi dibandingkan dengan 

Sentul, namun kedua cabang merupakan aset penting perusahaan yang harus diberi 

perhatian yang sama. Untuk itu, manajemen perlu mengetahui apakah keduanya 

memiliki tingkat kepuasan kerja, keterikatan karyawan, dan intensi keluar yang 

berbeda. Mengetahui indikator apa saya yang berkontribusi signifikan pada masing-

masing variabel dan apakah masing-masing variabel saling berpengaruh. Berbagai 

informasi ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia pada kedua cabang sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merencakan SDM 

pada cabang baru yang akan dibuka oleh Karimata dalam waktu dekat.  

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

meliputi: 
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1. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan kerja, keterikatan karyawan, dan 

intensi keluar di Restoran Karimata TMII dan Sentul?  

2. Indikator apa saja yang berkontribusi signifikan terhadap kepuasan kerja, 

keterikatan karyawan, dan intensi keluar pada cabang TMII dan Sentul? 

3. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap keterikatan kerja karyawan, 

kepuasan kerja terhadap intensi keluar, dan keterikatan kerja karyawan 

terhadap intensi keluar pada cabang TMII dan Sentul?  

4. Bagaimana cara untuk menghilangkan/menurunkan intensi keluar di Sentul 

dan TMII? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Melakukan analisis perbedaan tingkat kepuasan kerja, keterikatan karyawan, dan 

intensi keluar di Restoran Karimata TMII dan Sentul. 

2. Menganalisis indikator yang berkontribusi signifikan terhadap kepuasan kerja, 

keterikatan karyawan, dan intensi keluar di Restoran Karimata cabang TMII dan 

Sentul. 

3. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap keterikatan karyawan, kepuasan 

kerja terhadap intensi keluar, dan keterikatan karyawan terhadap intensi keluar 

di Restoran Karimata TMII dan Sentul. 

4. Memberikan rekomendasi untuk menghilangkan/mengurangi intensi keluar di 

Restoran Karimata cabang TMII dan Sentul. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak 

di antaranya:  

1. Bagi manajemen Restoran Karimata sebagai informasi dan bahan pertimbangan 

untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia perusahaan. 

2. Bagi akademisi sebagai bahan rujukan penelitian-penelitian mengenai 

Manajemen SDM, terutama yang berhubungan dengan kepuasan kerja, 

keterikatan karyawan, dan intensi keluar.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian mencakup analisis komparatif pada variabel 

kepuasan kerja, keterikatan karyawan, dan intensi keluar pada cabang TMII dan 

Sentul. 




