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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar belakang masalah 

 Sumber daya manusia merupakan faktor dominan dalam penentu jalannya 

roda usaha suatu perusahaan, karena manusia adalah faktor pendukung yang utama 

dalam berlangsungnya proses atau kegiatan produksi guna mencapai tujuan sebuah 

perusahaan. Seperti yang di katakan oleh Martoyo (1987) bahwa manusia itu selalu 

menjadi pokok permasalahan, peristiwa besar apapun yang terjadi di dunia dan 

masalah apapun yang harus dipecahkan di bumi ini pada intinya dan pada akhirnya 

bertautan juga dengan manusia. Oleh karena itu, pencapaian sebuah tujuan 

perusahaan tidak akan lepas dari manusia dan pastinya juga tidak lepas dari adanya 

suatu masalah. Masalah tersebut terjadi baik masalah yang berhubungan dengan 

pihak di luar organisasi perusahaan maupun masalah-masalah yang berhubungan di 

dalam perusahaan. Salah satu masalah yang ada dalam perusahaan adalah yang 

berhubungan dengan karyawan. 

 Menurut Mobley (1986), fenomena yang sangat penting dalam kehidupan 

organisasi yaitu keberadaan karyawan. Ketika kinerja perusahaan telah baik dapat 

rusak baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai perilaku karyawan. 

Salah satu bentuk perilaku karyawan tersebut adalah sebuah intensi melakukan suatu 

pekerjaan. Seseorang akan melakukan pekerjannya sebagai usaha untuk mencapai 

suatu tujuan dari hasil kerja yang dilakukan yaitu memperoleh penghasilan. Akan 

tetapi dalam kenyatannya intensi yang dilakukan karyawan tidak selamanya berjalan 

dengan baik, dimana saat berada di perusahaan seorang karyawan merasakan 

ketidaknyamanan maka dalam diri karyawan timbul keinginan yang disadari untuk 

keluar dari pekerjaan yang dapat berujung pada keputusan karyawan meninggalkan 

pekerjannya. 

Menurut Ajzen & Fishben mengemukakan Teori Tindakan Beralasan, 

bahwa sikap mempengaruhi lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti 

dan berasalasan, dan dampaknya terbatas hanya pada tiga hal. Pertama perilaku tidak 

banyak ditentukan oleh sikap umum tapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. 



2 
 

Kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tapi juga oleh norma-norma 

subjektif (subjective norm) yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain 

inginkan agar kita berbuat. Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-

norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku (Azwar, 1995). 

Tampak bahwa intensi merupakan fungsi dari dua determinan dasar, yaitu 

pertama sikap individu terhadap perilaku (merupakan aspek personal) dan kedua 

adalah persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau untuk tidak 

melakukan perilaku yang bersangkutan yang disebut dengan norma subjektif. Secara 

sederhana teori ini mangatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan 

apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain 

ingin agar ia melakukannya (Azwar, 1995) 

Intensi turnover telah menjadi persoalan yang serius bagi banyak 

perusahaan. Menurut Rokhmah dan Riani (2005), turnover (berpindah kerja) 

biasanya merupakan salah satu pilihan terakhir bagi seorang karyawan apabila dia 

mendapati kondisi kerjanya sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang diharapkannya. 

Turnover bagi karyawan merupakan salah satu jalan keluar untuk mendapatkan 

keadaan yang lebih baik, namun bagi perusahaan hal ini dapat menjadi suatu 

kerugian tersendiri, apalagi bila karyawan yang keluar tadi memiliki ketrampilan 

yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu hal ini dapat menambah cost (biaya) 

untuk perekrutan dan penempatan kembali.  Perusahaan perlu menelaah lebih jauh 

tentang sebab-sebab seorang karyawan mempunyai intensi untuk keluar, sehingga 

turnover dapat ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu, intensi turnover harus 

disikapi sebagai suatu fenomena dan perilaku manusia yang penting dalam 

kehidupan organisasi dari sudut pandang individu maupun sosial, mengingat bahwa 

tingkat keinginan berpindah karyawan akan mempunyai dampak yang cukup 

signifikan bagi perusahaan dan individu yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menyebabkan seorang karyawan 

mempunyai intensi untuk keluar terutama yang disebabkan dari dalam perusahaan.  

Intensi turnover atau keinginan pindah kerja ditandai oleh berbagai hal  

yang menyangkut perilaku karyawan. Mobley (1986) menyatakan bahwa salah satu 

factor utama yang menentukan intensi turnover yaitu adanya rasa tidak puas terhadap 

pekerjaan. Faktor – faktor yang lainya itu meliputi indikasi keinginan pindah kerja 
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meliputi absensi yang meningkat, mulai malas bekerja, naiknya keberanian untuk 

melanggar tata tertib kerja, keberanian untuk menentang atau protes kepada atasan, 

maupun keseriusan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab karyawan yang 

berbeda dari biasanya.  

Fenomena yang mengindikasikan intensi turnover terjadi pada PT. Pari Mas 

Pasuruan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan mie instan merk “Bola 

Dunia”. Sesuai informasi yang diperoleh dari situs berita Apindonesia 

(redaksi@apindonesia.com) bahwa terdapat beberapa pabrik produksi mie di 

Pasuruan mengalami gulung tikar.Hal ini dikarenakan keputusan pemerintah untuk 

menghapus bea masuk impor terigu yang berakibat produsen gandum maupun 

tepung terigu membatasi ekspor produk pertanian dan turunannya. Imbasnya yaitu 

pada harga tepung terigu yang semakin tinggi yaitu hampir 2x lipat dari harga 

sebelumnya. Hal ini berefek negatif bagi pabrik mie seperti PT. Pari Mas karena 

bahan baku yang mereka pergunakan adalah tepung terigu. Tingginya harga bahan 

baku akan menekan biaya produksi sehingga beberapa pabrik memutuskan untuk 

menutup pabriknya atau dengan kata lain gulung tikar. Peristiwa seperti ini tentunya 

juga perlu diperhatikan oleh PT. Pari Mas yang juga bergerak dalam bidang produksi 

mie. Menurut survey yang telah dilakukan pada awal bulan Desember 2011, 

diperoleh hasil bahwa tingkat turnover di PT. Pari Mas sejak pertengahan 2011 

mencapai 25% dari seluruh pegawai. Hal ini tentu sangat meningkat tajam dari 

bulan-bulan sebelumnya. Tahun pertama hingga tahun ke-empat tingkat turnover 

totalnya hanya 7% dari seluruh pegawainya. Hal ini tentu harus menjadi perhatian 

tersendiri bagi pengelola PT. Pari Mas. 

Peristiwa yang sama juga diungkapkan oleh Narwisan (2002) dalam 

penelitiannya pada suatu perusahaan yg berada di Malang. Dimana perusahaan 

tersebut merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam memproduksi gula. 

Dalam struktural perusahaan tersebut kenaikan jabatan ataupun jenjang karier yang 

menjadi salah satu pemicu munculnya masalah intensi turnover yang sangat penting 

dan harus diselesaikan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beberapa karyawan yang 

merasa tidak puas dengan sistem kenaikan jabatan yang ada. Dimana karyawan yang 

telah bekerja berpuluh – puluh tahun dengan pendidikan SLTA atau sederajat akan 

dikalahkan dengan karyawan baru tapi dengan pendidikan sarjana.  
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Fenomena turnover juga terjadi pada salah satu perusahaan di kawasan 

Klaten yang bergerak dibidang industri kecil. Data absensi kerja selama 6 bulan 

terakhir tahun 2010/2011 menunjukan bahwa ada 57 karyawan yang keluar dari 

perusahaan. Setiap bulannya ada 5 - 10 karyawan yang keluar dari perusahaan, dan 

ada 1 – 5 karyawan saat training pun juga mengundurkan diri atau keluar dari 

perusahaan. Kenyataannya pada perusahaan tersebut dalam proses rekrutment, 

pelamar yang diterima oleh perusahaan tidak mampu menutupi atau mengganti 

karyawan yang keluar. Keadaan ini mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian 

pada biaya bahkan berdampak juga pada penurunan hasil produksi sehingga 

perusahaan menemui masalah turnover yang cukup tinggi sehingga berdampak pada 

hasil produksi perusahaan (Sariyani, 2011). 

Didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Patria (2005), dimana 

mengindikasikan bahwa terjadinya turnover yang tinggi pada suatu perusahaan pada 

tahun 2002-2004. Hasil studi menunjukkan bahwa perpindahan tersebut lebih banyak 

terjadipada karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Adapun syarat untuk 

menjadi karyawan adalah menjalani masa training selama 3 bulan, kemudian selepas 

itu masih menjadi karyawan kontrak, baru kemudian setelah 1 tahun baru diangkat 

menjadi karyawan tetap. Menurut beberapa sumber, pada masa training sudah ada 

karyawan yang mengundurkan diri, bahkan selepas trainingpun lebaih banyak yang 

mengundurkan diri. Dan hal inipun masih terjadi sampai saat ini. Selain itu tuntutan 

yang diberikan perusahaan untuk karyawan cukup tinggi. Sehingga karyawan harus 

bekerja keras agar dapat memenuhi tuntutan tersebut dengan kata lain para karyawan 

harus loyal terhadap waktu untuk perusahaan. 

Fenomena turnover tentu tidak berpengaruh dengan jenis kelamin, hal ini di 

dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2011) yang mengemukakan 

bahwa dari 130 karyawan sebanyak 56,15% menemukan kenyataan bahwa sebagian 

besar responden memiliki niatan untuk keluar dari pekerjannya sekarang ini. Data 

yang diperoleh juga menunjukkan bahwa komposisi antara karyawan pria dan wanita 

yang memiliki intensi turnover tidak jauh berbeda.  

Tingginya tingkat keluar atau pindah kerja merupakan suatu masalah yang 

sering dihadapi oleh suatu perusahaan. Peristiwa pindah kerja atau turnover 

karyawan yang terjadi ada kalanya memiliki dampak positif. Seperti yang telah 
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diungkapkan oleh Berry dan Houston (1993) bahwa perusahaan tersebut justru 

memiliki kesempatan untuk menggantikan karyawan yang kurang berkompeten yang 

berhenti dengan karyawan yang memiliki kualitas kerja yang baik. Namun hal ini 

akan berubah menjadi negatif apabila justru karyawan yang berkompetensi baiklah 

yang memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Berdasarkan analisis yang 

dilakukan oleh McEvoy dan Casio (dalam Berry & Houston, 1993) ditemukan fakta 

bahwa peristiwa turnover cenderung terjadi pada karyawan berkinerja buruk. 

Keinginan karyawan untuk keluar dari perusahaan merupakan hal yang 

sangat penting untuk dihindari perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian dan 

pembengkakan biaya. Yoder (1984) mengungkapkan turnover dapat mengakibatkan 

pembengkakan biaya pada suatu organisasi untuk melakukan rekruitmen, seleksi, dan 

biaya pelatihan.   Menurut Mobley (1986) secara empiris ukuran perilaku intensi 

turnover merupakan salah satu peramal untuk terjadinya pergantian karyawan. Usaha 

untuk mengurangi perilaku tersebut perusahaan harus memahami dan mengetahui 

serta mendiagnosa apa yang terjadi pada karyawan sehingga perusahaan mampu 

lebih awal dalam mengerti perilaku yang mengindikasikan intensi turnover sehingga 

perilaku tersebut dapat dikurangi.  

Intensi turnover dalam organisasi biasanya disebabkan oleh keinginan 

individu itu sendiri yang disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Davis dan 

Newstrom (1985) bahwa terdapat beberapa penelitian yang berusaha 

mengidentifikasi berbagai faktor yang turut menyumbang timbulnya tingkat intensi 

turnoveryang tinggi, para karyawan yang berusia muda, dengan masa kerja terbatas, 

kurang terikat terhadap organisasi, dan memandang pekerjaan mereka tidak terjamin 

cenderung mencari pekerjaan lain. Anehnya, banyak pegawai yang berhenti bekerja 

meskipun mengetahui bahwa kesempatan kerja bagi mereka di tempat lain terbatas. 

Faktor yang perlu menjadi perhatian perusahaan untuk mengurangi angka turnover 

karyawan adalah bagaimana perusahaan mengelola iklim yang baik dan kondusif 

dalam aktifitas kerja karyawan dan adanya upaya untuk mengelola sumber daya 

manusia yang baik dan berkesinambungan. Faktor-faktor tersebut diantaranya dapat 

berupa faktor organisasional (kondisi kerja) maupun faktor personal (kondisi 

psikologis individu). Kondisi psikologis seperti faktor kepribadian, motivasi, 

kepuasan, tekanan kerja, dan lainnya, akan sangat berpengaruh pada perilaku. 
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Dewasa ini banyak penelitian yang mengkaitkan aspek-aspek psikologi 

dalam mempengaruhi perilaku karyawan. Berbagai penelitian mengenai perilaku 

keinginan berpindah kerja karyawan (intensi turnover), telah mengkaji pengaruh 

aspek-aspek kepribadian terhadap intensi turnover. Salah satu karakteristik yang 

secara konsisten mempengaruhi intensi turnover adalah kepuasan kerja. Hubungan 

antara kepuasan kerja dengan perilaku turnover diungkapkan oleh Mobley melalui 

model meninggalkan pekerjaan, yang menunjukkan bahwa setelah tenaga kerja 

menjadi tidak puas terjadi beberapa tahap misalnya berpikir untuk meninggalkan 

pekerjaan (intensi turnover) sebelum mengambil keputusan untuk meninggalkan 

pekerjaan yang di ambil (Munandar, 2008). 

Sunjoyo (2003) dalam penelitiannya pengaruh kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi terhadap turnover intention pada para auditor  KAP yang 

masuk kategori “the big five”, mengemukakan bahwa berdasarkan pengujian dalam 

studi inidiperoleh hasil tentang faktor–faktor yang mempengaruhi turnover intention. 

Faktor–faktor tersebut adalah kepuasan kerja, ketiga dimensi komitmen 

organisasional (afektif, continuance, dan normatif). Hasil studi ini menunjukkan 

bahwa hanya kepuasan kerja saja yang mempengaruhi turnover intention, sementara 

faktor–faktor yang lain tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, 

hanya usia sebagai salah satu variabel kontrol yang signifikan mempengaruhi 

turnover intention. 

Kemudian menurut Petronila, Tjendra dan Hartiningsih (2009) 

mengemukakan hasil penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana 

pengaruh antara komitmen organisasi dan konflik peran terhadap intensi turnover 

auditor dan kepuasan kerja. Berdasarkan pengujian dalam study ini diperoleh hasil 

salah satunya yaitu terdapat pengaruh negatif antara kepuasan kerja dengan intensi 

turnover auditor. Hal ini menjelaskan bahwa karyawan dengan kepuasan kerja yang 

tinggi akan berusaha dengan maksimal untuk memajukan perusahaan sehingga tidak 

memiliki keinginan untuk meninggalkan perusahaan. 

Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

merupakan prediktor tunggal yang paling dapat diandalkan untuk terjadinya intensi 

turnover pada suatu organisasi atau perusahaan.  Kunci kepuasan kerja pada 

dasarnya merupakan perasaan seseorang terhadap pekerjannya, seperti merasa 
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dihargai, bangga, senang atau jenuh sebagai hasil dari penilaian individu yang 

bersangkutan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Anoraga (1992) menyimpulkan 

bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap menyangkut penyesuaian diri yang 

sehat dari para karyawan terhadap kondisi kerja dan situasi kerja, termasuk 

didalamnya masalah upah, kondisi sosial, kondisi fisik dan kondisi psikologis. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu 

terletak pada beberapa hal. Apabila dilihat dari subyek penelitian, subyek penelitian 

yang peneliti gunakan yaitu karyawan yang sudah berstatus tetap di perusahaan. 

sedangkan subyek yang digunakan oleh Narwisan (2002) adalah karyawan honorer 

atau tidak tetap. Masalah yang ditimbulkan juga berbeda dengan penelitian-

penelitian terdahulu, karena masalah yang di angkat dalam penelitian kali ini yaitu 

tentang masalah perekonomian Indonesia yang berpengaruh terhadap perekonomian 

internal perusahaan. Sedangkan masalah yang timbul dari penelitian-penelitian 

terdahulu adalah dapat berasal dari masalah jabatan, masalah perekrutan, dsb.  

 Kepuasan kerja menjadi masalah yang cukup menarik dan penting, karena 

terbukti besar manfaatnya baik bagi kepentingan individu, industri, dan masyarakat. 

Bagi individu, penelitian tentang sebab-sebab dan sumber-sumber kepuasan kerja 

memungkinkan timbulnya usaha-usaha peningkatan kebahagiaan hidup mereka. Bagi 

industri, penelitian mengenai kepuasan kerja dilakukan dalam rangka usaha 

peningkatan produksi dan pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah 

laku karyawannya. Perilaku karyawan yang dimaksud adalah intensi turnover 

(As’ad, 1980). 

Manusia bekerja karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Sesorang 

yang akan menjadi karyawan dalam sebuah perusahaan pada umumnya mempunyai 

harapan, impian untuk mendapatkan kepuasan terhadap semua kebutuhan-

kebutuhannya. Pada kenyatannya banyak orang berpendapat bahwa gaji atau upah 

merupakan faktor utama untuk timbulnya kepuasan kerja. Sampai taraf tertentu hal 

ini memang bisa diterima, terutama dalam suatu negara yang sedang berkembang 

dimana uang merupakan kebutuhan yang vital untuk bisa memenuhi kebutuhan 

pokok sehari-hari. Akan tetapi jika masyarakat sudat dapat memenuhi kebutuhan 

keluarganya secara wajar maka gaji atau upah ini tidak atau bukan faktor yang 
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utama. Sesuai dengan tingkatan motivasi manusia yang dikemukakan Maslow maka 

upah dan gaji termasuk pada kebutuhan dasar (As’ad, 1980). 

Hal lain yang dicari oleh karyawan yaitu kebutuhan psikologis dan 

kebutuhan untuk dihargai dan di hormati oleh orang lain sehingga menjadi kepuasan. 

Karyawan yang memiliki kepuasan kerja akan lebih produktif, memberikan 

kontribusi terhadap sasaran dan tujuan organisasi, dan pada umumnya memiliki 

keinginan yang rendah untuk keluar dari perusahaan, tetapi saat kebutuhan-

kebutuhannya sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dan bekerja secara wajar 

tersebut tidak didapatkan dari tempat kerjanya, maka akan memunculkan rasa 

ketidaknyamanan dan ketidakpuasan kerja sehingga mengakibatkan praktek tingkah 

laku penarikan diri dari perusahaan atau besarnya intensi turnoveratau bahkan pindah 

kerja di perusahaan lain dan mempertimbangkan kesempatan memeperoleh 

pekerjaan yang lain (Munandar, 2008). 

Pada kenyataannya banyak karyawan yang masih tetap bertahan di 

perusahaan tempat mereka bekerja dengan menerima kondisi-kondisi yang kurang 

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan material, fisik maupun 

psikologis. Hal tersebut di atas dapat menggambarkan bahwa karyawan yang merasa 

cukup dan puas akan tetap bertahan tempat bekerja, tetapi bagi karyawan yang 

merasa tidak puas akan meninggalkan perusahaan. 

Berdasarkan uraian dari peristiwa di atas dapat diketahui bahwa masalah 

intensi turnover sering dialami oleh perusahaan merupakan masalah yang harus cepat 

diselesaikan karena mengganggu proses produksi dan kelanjutan perkembangan 

perusahaan. Di sisi lain, banyak perusahaan belum memperhatikan kepuasan kerja 

karyawan. Kepuasan kerja yang dirasakan dapat mempengaruhi pemikiran seseorang 

untuk keluar. Atas dasar permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik mengujikan 

hasil penelitian–penelitian sebelumnya dengan melakukan penelitian tentang 

hubungan antara kepuasan kerja dengan intensi turnover pada karyawan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara 

kepuasan kerja dengan intensi turnover pada karyawan“ 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepuasan 

kerja dengan intensi turnover pada karyawan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin di ambil dari penelitian adalah: 

1. Bagi pimpinan perusahaan 

Hasil penelitian nantinya dapat memberi informasi pada pimpinan perusahaan 

tentang pengaruh kepuasan kerja karyawannya terhadap intensi pindah kerja, 

sehingga pimpinan sejak dini mempertahankan karyawannya dengan 

memperhatikan kebutuhan dan kepuasan kerja karyawannya. 

2. Bagi karyawan 

Diharapkan mampu memberikan umpan balik pada karyawan, supaya karyawan 

bisa bersosialisasi dan memberi umpan balik terhadap semua anggota organisasi 

sehingga tercipta kepuasan kerja yang tinggi, yang dapat mengurangi tingkat 

turnover. 

 

 

 

 


