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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia di berbagai jenis perusahaan, merupakan aspek yang 

sangat penting dalam mencapai kesuksesan. Sumber daya manusia selalu 

dipandang sebagai aset perusahaan yang sangat penting, karena manusia adalah 

sumber daya yang akan selalu dibutuhkan untuk peningkatan produktivitas barang 

maupun jasa. Aspek sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM, 

memiliki potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan 

perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu 

mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam, dalam 

hal ini faktor-faktor produksi, sehingga manusia dapat mencapai kesejahteraan 

kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Sumber daya manusia dalam pengertian praktis sehari-hari, lebih dimengerti 

sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi, sehingga 

manusia selalu berhubungan dengan semua manusia lain yang berada dalam 

struktur organisasi yang di tempatinya. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai 

macam permasalahan baru yang membuat karyawan tersebut menjadi tidak 

merasa nyaman dalam organisasi atau perusahaan yang di tempatinya. Rasa tidak 

nyaman tersebut akan membuat kepuasan kerjanya menurun.

Masalah sumber daya manusia pada UKM masih belum menjadi perhatian 

utama bagi pemillik UKM, baik mengenai kepuasan kerja karyawannya maupun 
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mengenai perputaran karyawan yang tinggi, di sisi lain UKM di negara 

berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah 

ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya 

jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan 

yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah 

urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut 

di atas.

Sarimustika merupakan salah satu UKM yang bergerak di bidang makanan 

dan minuman olahan seperti, sambal kemasan botol dan sirup jahe dalam kemasan 

botol. UKM Sarimustika didirikan oleh Ibu Theresia. A Aisyah dan berdiri pada 

tahun 1994 di kota Blitar dan sekarang berlokasi di Jl. Taman Nusa Indah 15 

Malang. Tingginya tingkat turnover pada UKM ini menimbulkan potensi 

produktifitas, baik itu terhambatnya jadwal produksi atau berkurangnya output 

produksi unit.

Masalah sumber daya manusia pada UKM Sarimustika masih belum 

menjadi perhatian bagi pihak pemilik UKM. Pemilik UKM Sarimustika ibu 

Theresia mengatakan, bahwa untuk mencari karyawan pengganti, beliau tidak 

terlalu sulit, karena untuk mendapatkan karyawan pengganti beliau dapat 

memperkerjakan teman dari karyawan yang masih bekerja di UKM Sarimustika. 

Sehingga maslah perputaran keluar masuk karyawan kurang menjadi perhatian 

pemilik UKM Sarimustika.
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Pekarjaan di dalam UKM Sarimustika tidak memerlukan berbagai macam 

keahlian, UKM Sarimustika hanya memiliki dua macam bagian pekerjaan yaitu 

bagian produksi dan bagian pengiriman barang. Dalam bagian produksi 

dibutuhkan pemahaman akan alur produksi untuk membuat produk-produk 

Sarimustika, seperti mengolah bahan baku dengan cara mengupas menggunakan 

alat berupa pisau, membersihkan bahan baku, mengolah bahan baku dan 

mengemas produk. Dalam melaksanakan produksi setiap karyawan mendapatkan 

bagian-bagian sendiri dalam proses produksi, sehingga setiap karyawan memiliki 

tanggung jawabnya sendiri-sendiri dalam proses produksi. Pada bagian 

pengiriman barang, karyawan yang mengirim barang dipilih secara acak oleh 

pemilik UKM sehingga tidak terdapat karyawan khusus untuk pengiriman barang. 

Seringkali beberapa karyawan mendapat tugas ganda dalam UKM Sarimustika.

Ibu Aisyah selalu turut serta dalam proses produksi, hubungan karyawan 

dengan atasan terjalin dengan baik, karena ibu Aisyah selalu bersedia untuk 

mendengar keluhan dari karyawannya dan selalu memberi solusi mengenai 

keluahan yang disampaikan oleh karyawannya. Tidak ada perlakukan istimewa 

bagi karyawan tertentu, karena dari awal karyawan mulai bekerja ibu Asiyah telah 

memberitahukan bahwa karyawan yang memiliki kinerja yang baik hanya akan 

mendapat kenaikan gaji lebih awal dan tidak mendapat perlakukan khusus dari 

pemilik UKM Sarimustika.

Hubungan antar karyawan adalah faktor yang dapat dilihat secara langsung. 

Dari hasil pengamatan peneliti ketika mengunjungi objek penelitian, hubungan 

karyawan dengan atasan terjalin dengan baik karena ibu Aisyah selalu 
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memperlakukan karyawannya dengan baik. Perselisihan seringkali terjadi antara 

karyawan yang disebabkan oleh tidak seimbangnya pembagian jenis pekerjaan, 

jenis pekerjaan di UKM Sarimustika hanyalah bagian produksi dan pengiriman 

barang. Beberapa karyawan mendapat tugas ganda yaitu pada produksi dan 

pengiriman barang ke gerai-gerai yang menjadi partner UKM Sarimustika. 

Perselisihan karyawan lainnya yang pernah terjadi adalah perselisihan antara 

individu dengan individu. Salah satu individu yang berselisih tersebut mengajak 

karyawan lainya untuk ikut berselisih dengan karyawan yang awalnya tidak 

terlibat perselisihan dengan karyawan lainnya. 

Jalur karir di dalam UKM Sarimutika masih belum dapat dilaksanakan, 

karena dalam jenis pekerjaannya hanya terdapat dua jenis pekerjaan yaitu 

produksi dan pengiriman barang. Pengawasan dalam pekerjaan dilakukan sendiri 

oleh pemiliki UKM yang turut serta dalam proses produksi dan pengiriman 

barang. Ibu Aisyah mengatakan bahwa masih belum dibutuhkan tenaga untuk 

membantunya mengawasi dalam proses-proses tersebut. Hal tersebut dapat 

menjadi salah satu akibat turnover karyawan, Mengingat bahwa promosi 

karyawan  merupakan salah satu faktor penyebab dalam kepuasan kerja karyawan.

Ibu Aisyah mengatakan prosedur penggajian dalam UKM Sarimustika bagi 

karyawan yang baru masuk akan meningkat paling lama 4 bulan masa kerja, 

namun bagi karyawan yang memiliki kinerja baik menurut ibu Aisyah sebelum 

masa peningkatakan gaji yang sudah ditetapkan, maka karyawan tersebut akan 

mendapatkan kenaikan gaji lebih awal. Gaji yang diterima menurut pemilik UKM 

dirasa sudah cukup, dikarenakan karyawan bertempat tinggal tak jauh dari tempat 
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produksi dan beberapa tinggal di tempat produksi. Namun walaupun menurut ibu 

Aisyah gaji tidak menjadi masalah, gaji tetap menjadi tujuan bagi karyawan yang 

bekerja pada beliau.

Ibu Aisyah mengatakan karyawan yang prilaku berhubungannya berubah 

secara negatif dengan sesama karyawan selama bekerja dan banyak mengeluh 

kepada atasan, tidak lama kemudian karyawan tersebut akan keluar dari 

perusahaannya. Beliau mengatakan permasalahan yang biasa terjadi apabila 

karyawan mulai berpikir untuk keluar adalah sikapnya terhadap rekan sesama dan 

pada pekerjaannya yang berubah negatif secara tiba-tiba, dan menimbulkan 

kondisi kerja yang tidak kondusif.

UKM Sarimustika tidak menginvestasikan biaya untuk pelatihan, hal 

tersebut dikarenakan ibu Asiyah sendiri yang memberi pelatihan secara langsung 

baik secara learn on the job saat produksi atau pun secara pelatihan diluar 

kegiatan produksi. Sehingga permasalahan apabila tingkat turnover intention yang 

tinggi pada UKM tersebut adalah waktu dan terhambatnya jadwal produksi 

sehingga UKM tersebut tidak mendapatkan laba dan pelaksanaan produksi yang 

optimal.

Tabel 1.1 : Data Keluar Masuk Karyawan di Sarimustika Malang

Tahun

Jumlah 
karyawan 

awal 
tahun

Jumlah 
karyawan 

yang keluar

Jumlah 
karyawan 

yang masuk

Jumlah 
karyawan 

akhir 
tahun

Persentase

2011 36 18 12 30 37,5%

2012 34 20 14 28 41,6%

2013 36 21 14 32 42%

Sumber : Internal Perusahaan Sarimustika



6

Data internal UKM Sarimustika tentang keluar masuknya karyawan, 

menunjukan bahwa keluarnya karyawan mengalami kenaikan tiap tahunnya dan 

diawali dengan perubahan prilaku saat karyawan memilih untuk intensi mencari 

pekerjaan lain.  Untuk mengetahui laju pengunduran karyawan UKM Sarimustika, 

digunakan rumus indeks pengunduran diri yang paling sering dipakai menurut 

Mobley (1986:45) dalam mengukur laju pergantian karyawan yaitu:

=  × 100
Melalui perhitungan menggunakan rumus tersebut di ketahui pada tahun 

2011 persentase pengunduran diri sebesar 37,5%, pada tahun 2012 sebesar 41,6% 

dan pada tahun 2013 42%, sehingga rata-rata turnover karyawan UKM 

Sarimustika pertahun mencapai 40,37%. Standar tingkat turnover per tahun pada 

tiap-tiap perusahaan berdeda-beda. Menurut Haris (2001), standar tingkat 

turnover yang bisa ditolelir pada tiap perusahaan berbeda-beda, namun jika 

turnover karyawan mencapai diatas 10% per tahun adalah terlalu tinggi menurut 

banyak standar.

Tingginya tingkat turnover di UKM Sarimustika tidak berakibat secara 

langsung terhadap eksistensi UKM Sarimustika, Ibu Aisyah mengatakan ketika 

karyawan telah melakukan turnover, beliau akan melakukan produksi dengan jam 

lembur dengan karyawan yang masih bekerja untuk persediaan barang dan segera 

mencari penganti melalui kerabat dari karyawan yang masih bekerja di UKM 

Sarimustika ataupun mencari secara langsung dengan cara mengujungi tempat 

tinggal dari karyawan yang masih bekerja di UKM Sarimustika. Namun meskipun 
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segera mendapatkan karyawan pengganti, UKM Sarimustika tidak dapat langsung 

melakukan produksi sesuai dengan target yang ditentukan, karena karyawan baru 

harus telibat dalam kegiatan produksi sekaligus harus menerima pelatihan secara 

learn on the job.

Prinsip-prinsip kepuasan kerja di arahkan kepada pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan karyawan. Robbins  (2001),  mendefinisikan  kepuasan  kerja  adalah  

suatu sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaannya, selisih antara 

banyaknya ganjaran yang diterima seorang pekerja dan banyaknya yang mereka 

yakini seharusnya mereka terima. Menurut Hasibuan (2008:202) kepuasan kerja 

adalah sikap emosional dan menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan seperti yang 

dikemukan Levi (2002) yakni, pekerjaan itu sendiri (work it self), hubungan 

dengan atasan (supervision), teman kerja (co worker), promosi (promotion), gaji 

(pay).

Kepuasan kerja karyawan yang menurun akan mengakibatkan kinerja 

karyawan tersebut menurun dan memulai untuk berfikir mencari pekerjaan baru. 

Pada saaat terjadi hal semacam ini manajemen sumber daya manusia berperan 

penting dalam menekan permasalahan pakerja dalam kepuasan kerjanya, Menurut 

Hasibuan (2008:10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia pada

umumnya digunakan untuk memperoleh tingkat pengembangan karyawan 

setinggi-tingginya, hubungan kerja yang serasi di antara para karyawan dan 
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penyatupaduan sumber daya manusia secara efektif atau tujuan efisien dan kerja 

sama sehingga diharapkan meningkatkan produktifitas kerja.

Kepuasan kerja  yang rendah bagi seorang karyawan, keinginan berpindah 

(turnover intention) adalah pilihan terakhir bagi seorang karyawan yang sudah 

merasa tidak mendapatakan kenyamanan dan kesesuaian kerja yang diharapkan. 

Indriantoro (dalam Indrianto & Suwandi, 2001) menyatakan intensi turnover

mengacu pada hasil evaluasi individu mengenai kelanjutan hubungannya dengan 

organisasi dan belum diwujudkan dalam tindakan pasti meninggalkan organisasi.

Saat ini tingginya tingkat keinginan berpindah karyawan telah menjadi 

permasalahan yang serius di berbagai jenis perusahaan. Bahkan beberapa 

perusahaan yang baru merekrut dan memberikan pelatihan harus menjadi sia-sia 

karena karyawan yang baru lebih memilih untuk berpindah ke perusahaan lain.

Beberapa alasan bagi karyawan yang berkeinginan untuk pindah, umumnya 

disebabkan karena faktor kepuasan kerja yang tidak terpenuhi.

Kepuasan kerja merupakan faktor penting dalam studi-studi tentang 

turnover intention (lee et al, 2000). Kepuasan kerja adalah tingkat harapan 

karyawan terhadap pekerjaan mereka, sejauh mana pekerjaan mereka dapat 

memberi fasilitas-fasilitas yang diharapkan (gaji, promosi, dll). Tingkat harapan 

karyawan ini bersifat individual, berbeda untuk masing-masing individu. Semakin 

banyak harapan yang tidak dapat terpenuhi, maka akan semakin kecil tingkat 

kepuasan kerja karyawan dan semakin kecil pula kemungkinan karyawan untuk 

menunjukan tampilan kerja yang baik. Sebaliknya, karyawan yang merasa puas 
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pada pekerjaannya akan mampu bertahan dan dapat menunjukan kinerja yang 

baik. 

Kepuasan kerja pada karyawan memiliki arti yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan. Karyawan yang merasa puas dengan apa yang didapatkan maka ia 

akan bertahan di perusahaan itu dan mampu bekerja secara produktif. Mobley 

(1986:145), menyatakan kepuasan kerja memiliki hubungan erat terhadap pikiran 

untuk berhenti bekerja dan intensi untuk mencari pekerjaan lain. Intensi untuk 

berhenti pada akhirnya memilliki hubungan singnifikan terhadap turnover yang 

sebenarnya.

Turnover intention telah menjadi masalah serius bagi banyak perusahaan, 

bahkan beberapa perusahaan mengalami frustasi ketika mengetahui proses 

rekrutmen yang telah berhasil menjaring staf  yang berkualitas pada akhirnya 

ternyata menjadi sia-sia karena staf yang direkrut tersebut telah memilih pekerjaan 

di perusahaan lain. Turnover Intention menyita perhatian perusahaan karena 

mengganggu operasi, melahirkan permasalahan moral pada karyawan yang 

tinggal, dan juga melambungkan biaya dalam rekrutmen, wawancara, tes, 

pengecekan referensi, biaya administrasi pemrosesan karyawan baru, tunjangan, 

orientasi, dan biaya peluang yang hilang karena karyawan baru harus mempelajari 

keahlian yang baru (Simamora, 2006).

Perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dalam menangani 

pekerjaanan para karyawan, haruslah memperhatikan aspek yang dibutuhkan oleh 

para karyawan. Jika terdapat masalah antara karyawan dengan karyawan 

hendaknya perusahaan tersebut dapat  memberi dorongan psikologis agar tidak 
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menimbulkan ketidakpuasan kerja dalam diri karyawan tersebut. Banyak 

penelitian yang dilakukan oleh para ahli seperti Brayfield dan Crockett (dalam 

Wexley dan Yukl, 1977), Mobley dkk (1979), Muchinsky dan Tuttle (1979), 

Porter dan Steer (1983), Robin (1989) dan Riggio (1990), berkesimpulan bahwa 

semakin tidak puas karyawan dengan pekerjaannya, maka semakin besar 

kemungkinan terjadinya turnover.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti mengangkat masalah ini 

dengan judul “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention Pada 

UKM Sarimustika di Kota Malang”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, perumusan masalah sebagai 

berikut:

1. Bagaimana kepuasan kerja karyawan pada UKM Sarimustika Malang.

2. Bagaimana turnover intention karyawan di UKM Sarimustika Malang.

3. Apakah kepuasan kerja karyawan berpengaruh terhadap turnover 

intention karyawan di UKM Sarimustika Malang.

C. Batasan Masalah

Agar pembatasan yang dilakukan terhadap hasil penelitian ini dapat terarah, 

maka peneliti memberi batasan pada variabel kepuasan kerja karyawan dengan 

faktor Levi (2002) yakni, pekerjaan itu sendiri (work it self), teman kerja (co 

worker), hubungan dengan atasan (supervision), dan gaji (pay), faktor promosi 

dihilangkan karena dalam perusahaan ini faktor promosi belum dilaksankan.



11

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kepuasan kerja karyawan pada UKM 

Sarimustika Malang

2. Untuk mendeskripsikan kepuasan kerja karyawan pada UKM 

Sarimustika Malang

3. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap turnover 

intention pada UKM Sarimustika Malang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan 

dalam mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kepuasan kerja 

yang berakibat adanya turnover intentions karyawan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat memberikan manfaat dan memberikan inspirasi yang berguna bagi 

pihak-pihak lain untuk mendalami dan melakukan penelitian lebih lanjut 

pada bidang yang sama dan untuk tujuan lain sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing.


