
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan mempunyai banyak cara yang dapat ditempuh untuk 

meningkatkan mutu SDM sehingga menjadi tenaga yang berkualitas, 

meningkatnya perkembangan dunia usaha yang selaras dengan peningkatan 

kondisi perekonomian di Indonesia menuntut adanya persaingan yang ketat di 

dalamnya. Perusahaan sebagai sebuah organisasi bisnis dengan tujuan mencari 

laba semaksimal mungkin (disamping misi lainnya) harus siap untuk 

berkompetisi. Untuk itu perusahaan harus memiliki manajemen yang efektif, oleh 

karna itu karyawan sebagai asset utama di dalam perusahaan harus teteap 

diperhatikan kesejahteraan nya. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai 

tujuannya tidak hanya bergantung kepada sarana dan prasarana yang ada tetapi 

juga bergantung pada kinerja karyawannya. Setiap perusahaan akan selalu 

berusaha meningkatkan kinerja karyawannya dengan memenuhi kebutuhan 

karyawan, memberikan perhatian terhadap bawahan dan menempatkan karyawan 

sebagai bagian dari asset perusahaan, tidak semata-mata mengangap karyawan 

sebagai pekerja saja. Kondisi yang demikian itu dapat terwujud salah satunya 

melalui pendekatan kepuasan kerja. 

Kinerja suatu perusahaan ditentukan oleh kondisi dan perilaku karyawan 

perusahaan. Fenomena yang seringkali terjadi adalah kinerja suatu perusahaan 

yang telah demikian bagus dapat terganggu, baik secara langsung maupun tidak 
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langsung, secara langsung yaitu ketika seorang karyawan sudah merasa tidak puas 

atas pemberian gaji dan upah kerja dengan beban pekerjaan yang dilakukan maka 

akan muncul niat untuk keluar. permsalahan yang sering terjadi selanjutnya pada 

CV. Mega Karya yaitu seorang karyawan akan mendoktrin/menghasut teman 

sepekerjanya sehingga timbul perasaan yang sama, secara tidak langsung apabila 

beberapa karyawan sudah berfikir hal yang sama, ini akan berdampak pada 

penurunan kinerja karyawan di dalam perusahaan. Fenomena yang sering terjadi 

selanjutnya di dalam CV. Mega Karya yaitu kepuasan kerja karyawan, ini 

disebabkan karna sistem yang digunakan oleh CV. Mega Karya dirasa tidak adil 

oleh karyawan mulai dari pemberian gaji, upah kerja, penambahan jam kerja dan 

tunjangan. Hal ini menyebab karywan merasa tidak terpuaskan karna pada 

dasarnya kepuasan kerja menunjukan kesesuaian antara harapan seseorang yang 

timbul dan imbalan yang disediakan pekerjaan, sehingga kepuasan kerja juga 

berkaitan erat dengan keadilan. Salah satu bentuk perilaku karyawan tersebut 

adalah keinginan berpindah (turnover intention) yang berujung pada keputusan 

karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya. Dengan tingginya tingkat turnover 

pada perusahaan, akan semakin banyak menimbulkan berbagai potensi biaya, baik 

itu biaya pelatihan yang sudah diinvestasikan pada karyawan, tingkat kinerja yang 

mesti dikorbankan, maupun biaya rekruitmen dan pelatihan kembali (Suwandi dan 

Indriantoro, 1999; dalam Agustina, 2008). 

Meningkatnya  turnover intention  saat ini  telah  menjadi masalah serius 

bagi banyak perusahaan, bahkan beberapa perusahaan mengalami frustasi ketika 

mengetahui proses rekrutmen yang telah berhasil menjaring staf yang berkualitas 
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ternyata menjadi sia-sia pada akhirnya karena staf yang direkrut tersebut telah 

memilih pekerjaan di perusahaan lain (Toly, 2001). Batasan umum pergantian 

karyawan itu merupakan berhentinya individu sebagai anggota suatu organisasi 

dengan disertai pemberian imbalan keuangan oleh organisasi yang bersangkutan  

(Mobley, 1996). Berhentinya individu sebagai anggota suatu organisasi dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu pelepasan secara sukarela yang diprakarsai oleh 

karyawan dan pelepasan terpaksa yang diprakarsai oleh organisasi, termasuk 

karena kematian dan pengunduran diri atas desakan.    

Selanjutnya Mobley (1996) menyatakan bahwa terdapat beberapa variabel 

individu yang merupakan sebab-sebab terjadinya  turnover karyawan dalam 

sebuah organisasi, yaitu faktor demografik (usia, masa kerja, jenis kelamin, 

pendidikan, kepribadian, minat, profesionalisme, dan prestasi); variabel terpadu 

yang mencakup kepuasan kerja secara menyeluruh dan kepuasan terhadap 

indikator-indikator kepuasan kerja; serta variabel individu yang tidak berkenaan 

dengan pekerjaan namun sering dijumpai dalam sebuah organisasi yaitu konflik 

peran. Sedangkan menurut Toly (2001) yang menjadi variabel atau faktor-faktor 

yang mempengaruhi terjadinya  turnover intention adalah konflik peran,  locus of 

control, perubahan organisasi, job insecurity, komitmen organisasional, kepuasan 

kerja, dan kepercayaan organisasi. 

Selain kondisi di atas, perkembangan jaman yang semakin maju  

menuntutkita harus bisa beradaptasi dalam segala kondisi. Beban  kerja yang 

semakin berat, semakin banyaknya kebutuhan yang ingin dipenuhi, tingkat 

pendapatan yang taksejalan dengan biaya hidup, persaingan yang semakin ketat 
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dan seterusnya dapat menjadi ancaman untuk dapat tetap bertahan hidup. Banyak 

hal yang disinyalir sebagai penyebab keluarnya seorang karyawan dari suatu  

pekerjaan. Situasi kerja yang dihadapi  saat  ini  tidak  sesuai  dengan harapan  

yang  diinginkan  (timbulnya  ketidak  puasan  dalam  bekerja) atau dipengaruhi 

oleh  pandangan  karyawan  untuk  mendapatkan  alternatif  pekerjaan dan 

kepuasan yang lebih baik. Dengan demikian, suatu perusahaan dituntut untuk 

dapat  mempertahankan  karyawannya,  seperti  mampu  memberikan  balas  jasa 

tinggi dan memahami hal-hal yang mampu membuat karyawannya kerasan untuk 

tetap bekerja tanpa menurunkan kinerja perusahaan tersebut secara keseluruhan. 

Langkah awal dalam  mewujudkan tujuan perusahaan yang baik adalah 

dengan memberikan kepuasan kerja yang  tinggi dan meningkatkan komitmen 

yang  baik pada setiap karyawan. Karena langkah ini merupakan langkah awal 

untuk menghasilkan karyawan yang loyal dan meminimalisir keinginan karyawan 

untuk keluar dari pekerjaan (turnover intention). 

  Kepuasan kerja merujuk pada sikap seseorang terhadap pekerjaannya. 

Karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan sikap positif 

terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung  jawabnya. Hal ini nampak dari sikap 

karyawan terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu di lingkungan kerjanya. 

Karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi biasanya mempunyai 

catatan kehadiran, prestasi kerja, serta hubungan kerja yang baik dengan anggota 

perusahaan lainnya. Sebaliknya, karyawan dengan  tingkat kepuasan  rendah akan 

menunjukkan sikap negatif, baik terhadap pekerjaannya maupun terhadap 
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lingkungan  kerjanya. Ketidakpuasan kerja seringkali berujung pada keinginan 

untuk keluar dari perusahaan / intention to quit. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis memilih CV. Mega Karya 

Jl.Simpang Wisnu Wardana IV. 14 Malang sebagai objek penelitian. CV. Mega 

Karya bergerak pada bidang usaha pengadaan barang dan jasa. Melihat kebutuhan 

dan permintaan yang semakin meningkat CV. Mega Karya bergerak aktif dalam 

usaha dibidang pengadaan barang dan jasa pembangunan yang mengalami 

perkembangan cukup baik CV. Mega Karya mendirikan anak perusahaan yang 

berfocus pada bidang jasa cleaning gedung yang akan bertanggung jawab atas 

kebersihan secara menyeluruh meliputi yaitu perabot/inventaris, ruang kerja, 

KM/WC, taman serta halaman dan lain sebagai nya. 

CV. Mega Karya juga bertanggung jawab untuk menyediakan dan 

memperhatikan atas peralatan yang dipakai untuk kebersihan seperti Troly 

sampah, karpet blower, Lobby duster, Mop pel dan lain sebagainya yang berkaitan 

dengan kebersihan, selain tenaga kerja yang professional, perusahaan juga 

bertanggung jawab menyediakan fasilitas penunjang kebersihan yang optimal dan 

obat-obatan. Hingga saat ini perusahaan mengalami perkembangan yang sangat 

baik dan mendapatkan kepercayaan oleh banyak perusahaan atau instansi yang 

sudah bekerja sama dengan CV. Mega Karya. Atas kepercayaan dan kerjasama 

yang tinggi CV. Mega Karya yang berkedudukan di Malang telah mempunyai 

banyak kerjasama dengan perusahaan atau instansi di dalam maupun luar pulau 

jawa. 
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Namun demikian  permasalahan kepuasan kerja  yang banyak menyebabkan 

keluarnya karyawan  pada CV. Mega karya dengan alasan yaitu pemberian gaji, 

upah lembur, tunjangan hari raya dll. CV. Mega Karya menggunakan sistem gaji 

yang diberikan setiap bulan dengan gaji dibawah UMK sebesar Rp. 500.000 

perbulan. Mulai bekerja pukul 06.00-14.00 menggunakan standart 8 jam kerja, 

apabila ada tambahan pekerjaan maka karyawan bekerja melebihi standart yang 

sudah di tetapkan dan dihitung sebagai lembur dengan mendapatkan upah sebesar 

Rp. 15.000 sekali lembur, selanjutnya apabila karyawan bisa mengerjakan tugas-

tugas dengan hasil yang baik mereka mendapatkan ibalan atas hasil kerja yang 

telah dilaksanakan sebesar Rp. 15.000 dan selain itu CV. Mega Karya 

memberikan tunjangan hari raya sebesar Rp. 200.000. 

CV. Mega Karya tidak menggunakan sistem promosi pada karyawan 

cleaning servis, ini disebabkan dengan alasan karna raunglingkup yang terbatas 

hanya dalam satu gedung dan dilihat  dari jenis pekerjaan yang dilakukanpun 

dalam sehari-hari tidak berubah-ubah sehingga dirasa tidak diperlukan promosi 

jabatan/senioritas maupun kenaikan gaji. seperti contoh karyawan hanya 

bertanggung jawab untuk menyediakan dan memperhatikan atas peralatan yang 

dipakai untuk kebersihan seperti Troly sampah, karpet blower, Lobby duster, Mop 

pel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebersihan. 

CV. Mega Karya kurang begitu memperhatikan pengelompokan kerja tim 

yang disesuaikan dengan umur dan jenis pekerjaan sehingga rekan kerja antara 

karyawan muda dan yang tua terkadang tidak sepaham dalam melaksanakan tugas 

dan pekerjaannya, seperti contoh dalam hal berkomunikasi, kenyamanan, nasehat 
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untuk saling mendukung tidak sama seperti rekan seusianya dan akan lebih 

terlihat saling menghormati disatu sisi bebeban dan tanggung jawab pekerjaan 

sama, hal seperti ini akan mempengaruhi kepuasan karyawan dalam bekerja. 

Sampai saat ini masalah utama dalam perusahaan tersebut adalah 

tingginya angka turnover karyawan pada perusahaan. Ini terlihat jelas dari data 

perusahaan mengenai keadaan karyawan mereka 3 tahun belakangan adalah 

sebagai berikut pada Tabel 1.1 : 

Tabel 1.1 

Data Keadaan Karyawan CV. Mega Karya 

Tahun 2011 – 2013 

Tahun Jumlah 

karyawan 

Awal Tahun 

Jumlah 

Karyawan Baru 

Jumlah Karyawan 

Keluar 

Jumlah 

Karyawan Akhir 

Tahun 

2011 65 25 18 72 

2012 72 30 13 89 

2013 89 30 20 99 

Sumber : CV. Mega Karya 

Menurut Dessler (dalam Ridlo, 2012) untuk mengetahui seberapa besar 

turnover perusahaan, diperlukan data karyawan yang mengalami perputaran 

(turnover), karyawan yang masuk ke perusahaan, dan jumlah karyawan di tiap 

bulannya, dimana menggambarkan suatu perbandingan dari semua faktor tersebut. 

Dessler (2005) rumus menghitung Turnover tersebut digambarkan seperti berikut: 

    
                             

 
                                

        

Dari rumus di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011, 2012, dan 

2013, perusahaan memiliki tingkat turnover sebesar 10%, 21%, dan 11%. Tidak 

ada suatu standar angka turnover yang ideal bagi suatu perusahaan, karena 
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struktur karyawan setiap perusahaan berbeda-beda. Namun, sesuai dengan 

struktur karyawan CV Mega Karya, dimana 60% adalah karyawan kontrak, maka 

turnover rate ini bisa menjadi suatu masalah besar. Hal ini didasari oleh tidak 

adanya aturan perusahaan dalam menetapkan konsekuensi pembatalan kontrak, 

dan keinginan perusahaan untuk menetapkan angka turnover ideal di tahun 

berikutnya yaitu maksimal 5%. Angka ini terlihat jelas sangat jauh dengan 

persentasi turnover di 3 tahun belakangan ini. Jadi, ketika ada suatu hal yang 

dapat meningkatkan turnover intention, maka sangat mudah seorang karyawan 

berpindah ke perusahaan lain. 

Tingkat turnover yang tinggi akan menimbulkan dampak negatif bagi 

perusahaan, dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian terhadap 

kondisi tenaga kerja dan peningkatan biaya-biaya sumber daya manusia, seperti 

biaya perekrutan dan biaya pelatihan karyawan baru. Turnover yang tinggi juga 

mengakibatkan perusahaan tidak efektif karena dapat kehilangan karyawan yang 

berpengalaman dan menghambat proses produksi dari suatu perusahaan. Menurut 

data yang kami peroleh, banyak alasan mengapa karyawan pada PT. Swatama 

Mega Teknik keluar dari perusahaan, misalnya karena masalah keluarga, 

melanjutkan perkuliahan, cut contract, complete contract, kompensasi tidak 

sesuai, dan karena mendapatkan suatu penawaran kerja yang lebih baik di 

perusahaan lain. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian melakukan penelitian 

dengan judul ”Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Turnover 

Intention Karyawan (CV. Mega Karya Malang)”. 
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1.2 Perumusahan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana Turnover Intentions karyawan tetap CV. Mega Karya ? 

2. Bagaimana kepuasan kerja karyawan tetap CV. Mega Karya ?  

3. Apakah terdapat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap turnover intentions 

pada cleaning servis CV. Mega Karya?” 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada karyawan dengan rentang usia 18 sampai 50 

tahun. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Mendeskripsikan turnover intention yang terdapat pada karyawan CV. Mega 

Karya. 

Mendeskripsikan kepuasan kerja yang terdapat pada karyawan CV. Mega 

karya. 

Menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intentions pada CV. Mega 

Karya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkempentingan. Secara rinci penelitian ini adalah : 

1. Bagi CV.Mega karya 
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Memberikan pertimbangan bagi perusahaan, khususnya CV. Mega Karya 

dalam mengelola sumber daya manusia untuk mengantisipasi terjadinya 

turnover intentions cleaning servis dan memberikan gambaran penerapan 

sistem yang dapat mengantisipasi keinginan berpindahnya karyawan. 

2. Bagi Karyawan CV. Mega Karya 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan untuk calon dan karyawan 

yang sudah ada di CV. Mega Karya agar saling memahami ketentuan yang 

sudah di tetapkan. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai referensi bagi pihak lain yang mempelajari manajemen yang berkaitan 

dengan sumber daya manusia dalam organisasi dan memberikan kontribusi 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang teori kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi terhadap turnover intentions serta masukan 

bagi peneliti selanjutnya. 


