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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan faktor dominan dalam penentuan 

jalannya roda usaha suatu perusahaan, karena manusia adalah faktor 

pendukung yang utama dalam berlangsungnya proses atau kegiatan produksi 

guna mencapai tujuan sebuah perusahaan. Pencapaian sebuah tujuan 

perusahaan tidak akan lepas dari suatu masalah, baik masalah yang 

berhubungan dengan pihak di luar perusahaan, maupun masalah-masalah yang 

berhubungan di dalam perusahaan. Salah satu masalah yang ada dalam 

perusahaan yaitu permasalahan yang berhubungan dengan karyawan. 

Fenomena yang sering terjadi didalam perusahaan yaitu, ketika kinerja 

perusahaan telah baik, maka dapat rusak secara langsung ataupun tidak 

langsung oleh berbagai prilaku karyawan. Salah satu bentuk prilaku karyawan 

tersebut adalah sebuah intensi melakukan suatu pekerjaan. Seseorang akan 

melakukan pekerjaannya sebagai usaha yang disadari untuk mencapai suatu 

tujuan dari hasil kerja yang dilakukan, yaitu memperoleh penghasilan. Fakta 

dilapangan menunjukan, intensi yang dilakukan karyawan tidak selamanya 

berjalan dengan baik. 

Saat bekerja disebuah perusahaan, seorang karyawan merasakan 

ketidaknyamanan dalam melakukan pekerjaan, maka dalam diri karyawan 

tersebut akan muncul keinginan atau niat yang disadari untuk keluar dari 

pekerjaannya (turnover intention) yang dapat berujung pada keputusan 
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karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya (turnover). Turnover intention 

telah menjadi persoalan yang serius bagi banyak perusahaan. Menurut Harnoto 

(2002) turnover intention adalah kadar atau intensitas dari keinginan untuk 

keluar dari perusahaan. 

Banyak alasan yang menyebabkan timbulnya turnover intention 

diantarnya, keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Keadaan 

ini didukung dengan Survey Global Strategy Rewards 2007/2008 yang 

dilakukan oleh Wyatt (2008) menemukan, umumnya karyawan dan individu 

berani memutuskan untuk berpindah kerja dikarenakan alternatif pekerjaan 

yang tersedia dalam jumlah yang melimpah, sehingga tidak ada kesulitan bagi 

karyawan yang mengundurkan diri untuk mendapatkan pekerjaan kembali. 

Kondisi yang ada di Indonesia tidaklah demikian, jumlah pengangguran 

berbanding terbalik dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. 

Walaupun lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas jumlahnya, 

fakta yang ada justru menunjukan tingkat turnover yang tinggi di Indonesia. 

Hal ini dibuktikan dengan survey yang dilakukan oleh Price Waterhouse 

Coopers melalui PwC Indonesia (2012) menunjukan bahwa tingkat turnover 

pada karyawan mencapai 10% - 20%. Turnover intention menunjukan tingkat 

kecendrungan sikap yang dimiliki oleh karyawan untuk mencari pekerjaan baru 

di tempat lain atau adanya rencana untuk meninggalkan perusahaan dalam 

masa tiga bulan yang akan datang, enam bulan yang akan datang, satu tahun 

yang akan datang dan dua tahun yang akan datang (Low et al, 2001). 
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Apabila kesempatan untuk berpindah kerja tersebut tidak tersedia atau 

yang tersedia tidak lebih menarik dari yang sekarang dimiliki, maka secara 

langsung atau tidak langsung karyawan akan melakukan tindakan-tindakan 

yang dapat merugikan perusahaan yaitu, absensi yang meningkat, mulai malas 

bekerja, peningkatan terhadap pelanggaran tata tertib kerja, peningkatan protes 

terhadap atasan dan prilaku positif yang berbeda dari biasanya (Harnoto, 2002). 

Dengan demikian jelas bahwa turnover intention akan berdampak negatif bagi 

organisasi. 

Fenomena yang mengindikasikan turnover intention terjadi pada 

perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pendistribusian makan, 

minuman dan personal care produk Orang Tua Group di Jawa Timur. PT. Arta 

Boga Cemerlang Depo Malang adalah perusahaan yang cukup besar dalam 

pandangan masyarakat dan termasuk anak cabang perusahaan dari Orang Tua 

Group. Tidak bisa dipungkiri, masyarakat menganggap apabila seseorang 

bekerja di perusahan tersebut, maka dia akan memiliki jaminan masa depan 

yang cerah selama dia masih bekerja di perusahaan itu. 

Pandangan masyarakat ini bertolak belakang dengan pendapat yang 

diutarakan oleh empat orang karyawan kontrak di PT. Arta Boga Cemerlang 

Depo Malang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dengan bekerja di 

sebuah organisasi yang besar dan dirasa cukup mapan dalam mengelola sumber 

daya manusianya, karyawan masih merasakan rasa ketidaknyamanan dalam 

bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang Depo Malang. Keadaan ini ditunjukan 

dengan prilaku-prilaku karyawan seperti, lambannya mengerjakan suatu 

 



4 
 

pekerjaan serta ketidak seriusan dalam melakukan pekerjaan atau tugas yang 

diberikan, karena karyawan merasa malas dalam bekerja. 

Berdasarkan informasi yang di dapatkan, karyawan banyak melakukan 

pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan atau tata tertib perusahaan berupa 

instirahat sebelum waktunya, datang terlambat dan tidak masuk bekerja tanpa 

ada keterangan (alpha). Hal-hal tersebut dilakukan karyawan atas dasar rasa 

ketidakamanan kerja di perusahaan, karena mereka mempermasalahkan status 

kepegawaian yang hanya sebagai karyawan kontrak. Mereka beranggapan 

dengan status kepegawaian yang hanya sebagai karyawan sementara, masa 

depan yang akan mereka hadapi berkaitan dengan pekerjaan masih belum pasti, 

oleh karena itu mereka menganggap pekerjaan diluar perusahaan lebih 

menjanjikan. 

Keadaan inilah yang mendorong terjadinya turnover intention yang 

disebabkan oleh rasa ketidakamanan kerja (job insecurity). Smithson dan 

Lewis (2000) mengartikan job insecurity sebagai kondisi psikologis seseorang 

(karyawan) yang menunjukkan rasa bingung atau merasa tidak aman 

dikarenakan kondisi lingkungan yang berubah-ubah (perceived 

impermanance). Kondisi ini muncul karena banyaknya jenis pekerjaan yang 

sifatnya sesaat atau pekerjaan kontrak. Makin banyaknya jenis pekerjaan 

dengan durasi waktu yang sementara atau tidak permanen, menyebabkan 

semakin banyaknya karyawan yang mengalami job insecurity. 

Berkaitan dengan job insecurity, Nugraha (2010) menyebutkan 

beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai job insecurity yaitu, 
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arti pekerjaan itu bagi individu, tingkat ancaman yang dirasakan karyawan 

mengenai aspek-aspek pekerjaan, tingkat ancaman yang kemungkinan terjadi 

dan mempengaruhi keseluruhan kerja individu, tingkat kepentingan-

kepentingan yang dirasakan individu mengenai potensi setiap peristiwa 

tersebut serta tingkat ancaman terhadap pekerjaan pada tahun berikutnya. 

Indikasi-indikasi yang diutarakan oleh Nugraha terlihat jelas pada 

karyawan kontrak PT. Arta Boga Cemerlang Depo Malang. Banyak karyawan 

merasa kontrak yang mereka miliki tidak akan diperpanjang serta sedikitnya 

peluang akan pengangkatan karyawan tetap, karena masih banyak karyawan 

kontrak yang lebih senior menunggu untuk diangkat menjadi karyawan tetap. 

Semua ancaman ini tidak terlepas dengan status kepegawaian mereka yang 

hanya sebagai karyawan kontrak atau dengan kata lain karyawan 

sementara/sesaat yang memiliki tingkat ketidak pastian yang cukup tinggi akan 

kelangsungan pekerjaannya di perusahaan yang ditempati sekarang. 

Keadaan inilah yang menyebabkan karyawan melakukan turnover 

intention karena merasa belum ada pekerjaan yang dirasa lebih baik diluar 

sana. Dengan adanya indikasi yang dirasakan karyawan akan job insecurity, 

maka akan memperkuat timbulnya turnover intention karyawan kontrak di PT. 

Arta Boga Cemerlang Depo Malang. Dengan demikian jelas bahwa turnover 

intention akan berdampak negatif bagi organisasi karena menciptakan 

ketidakstabilan terhadap kondisi tenaga kerja, menurunnya produktivitas 

karyawan, suasana kerja yang tidak kondusif dan juga berdampak pada 

menigkatnya biaya sumber daya manusia. 
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Sehubungan dengan sumber daya manusia merupakan faktor dominan 

dalam penentuan jalannya roda usaha suatu perusahaan, karena manusia adalah 

faktor pendukung yang utama dalam berlangsungnya proses atau kegiatan 

produksi guna mencapai tujuan sebuah perusahaan, perusahaan pasti 

memikirkan jalan keluar agar kondisi pekerjaan kembali normal dan dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu cara untuk memperbaiki keadaan 

perusahaan yaitu dengan melakukan perubahan secara terencana. 

Perubahan terencana adalah perubahan yang dirancang dan 

diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari 

peristiwa di masa mendatang (Kusdi, 2009). Dengan adanya perubahan 

organisasi yang terencana, diharapkan memperbaiki kondisi sekarang dan 

mengantisipasi peristiwa yang dirasa dapat merugikan perusahaan dimasa yang 

akan datang. Selain itu, Winardi (2005) menyatakan perubahan organisasi 

(organizational changes) senantiasa mengandung makna beralihnya keadaan 

sebelumnya (the before condition) menjadi keadaan setelahnya (the after 

condition). 

Keadaan ini dapat dilihat melalui perubahan dalam organisasi seperti 

menambah karyawan baru, memodifikasi suatu program, merubah misi, 

susunan dan sistem dalam sebuah organisasi. Dengan adanya perubahan 

organisasi (organizational changes) diharapkan dapat memperlemah tingkat 

turnover intention yang disebabkan oleh job insecurity di perusahaan. Akan 

tetapi, ada pendapat lain yang menyatakan ketika suatu organisasi berubah, 

karyawan seringkali merasa kehilangan teritori, merasa tidak pasti akan masa 
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depannya, dan mungkin mengalami ketakutan akan kegagalan bila dihadapkan 

pada tugas baru (Wanberg & Banas, 2000). 

Pernyataan ini lebih mendukung terjadinya turnover intention yang 

diperkuat oleh organizational changes. Untuk melihat lebih jauh keefektifan 

organizational changes, dapat kita ukur dengan pilihan organizational 

changes. Perubahan terencana yang mencakup struktur, strategi, sumber daya 

manusia, dan teknologi sebagai wujud respon organisasi untuk mengupayakan 

perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan 

lingkungan dan mengupayakan perubahan perilaku karyawan (Robbins, 2003). 

Menurut hasil observasi dan wawancara kepada karyawan PT. Arta 

Boga Cemerlang Depo Malang yang bersangkutan dibidangnya, PT. Arta Boga 

Cemerlang sudah melakukan perubahan organisasi (organizational changes), 

baik teknologi ataupun sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas 

organisasi dan mengurangi jumlah turnover intention. Perusahaan sudah 

beberapakali mengganti supervisor guna meningkatkan kinerja karyawan. 

Karena supervisor terdahulu dirasa tidak dapat mendisiplinkan dan 

mengarahkan karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. 

Perusahaan juga menggunakan fingerprint dalam proses absensi guna 

mempermudah pekerjaan dan meningkatkan kedisiplinan karyawan. Sebelum 

penggunaan teknologi fingerprint dalam proses absensi, banyak karyawan yang 

berbuat curang dalam absensi manual (tulis tangan) karena absensi manual 

lebih mudah untuk dimanipulasi. Berdasarkan data absensi PT. Arta Boga 

Cemerlang Depo Malang, setiap bulan tingkat absensi selalu berubah-ubah 
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entah naik ataupun turun. Berikut grafik tingkat absensi dengan kriteria 

terlambat dan Alpha: 

Gambar 1.1 

Absensi Karyawan Bulan April-Agustus 2015 

Sumber: Absensi karyawan PT. Arta Boga Cemerlang Depo Malang 2015 

Tingkat absensi adalah indikasi terjadinya turnover intention, dengan 

tingkat absensi yang tinggi, secara otomatis akan merugikan perusahaan karena 

banyak peluang-peluang yang tidak bisa diolah atau dimanfaatkan secara 

maksimal oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena karyawan tidak masuk 

bekerja atau datang terlambat. Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat absensi 

pada bulan April sangat tinggi yaitu, 293 keterlambatan dan 41 alpha. Pada 

bulan selanjutnya, tingkat absensi mengalami penurunan yang sangat drastis 

yaitu, 223 keterlambatan dan 20 alpha. Akan tetapi pada bulan Juni, kembali 

terjadi kenaikan sebesar, 250 keterlambatan dan 24 alpha. 

Pada bulan Juli dan Agustus tingkat absensi mengalami penurunan 

secara perlahan. Keadaan ini menjadi pertanyaan besar bagi peneliti akan 

kebijakan-kebijakan PT. Arta Boga Cemerlang dalam mengatasi permasalahan 

April Mei Juni Juli Agustus

Alpha 41 20 24 18 6

Terlambat 293 223 250 220 210
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absensi yang mengalami fluktuasi setiap bulannya. Apakah organizational 

changes dapat memoderasi pengaruh job insecurity terhadap turnover intention 

karyawan kontrak di PT. Arta Boga Cemerlang Depo Malang sebagaimana 

yang disampaikan Irwandi (2002) yang menyatakan, organizational changes 

memiliki pengaruh positif terhadap job insecurity, yang mana job insecurity 

memiliki pengaruh langsung terhadap turnover intention. 

Dari hasil pemikiran diatas, penulis tertarik untuk menguji seberapa 

besar pengaruh job insecurity dan organizational changes pada turnover 

intention karyawan dan menulisnya dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Job Insecurity terhadap Turnover Intention Dengan Organizational 

Changes Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Karyawan PT. Arta 

Boga Cemerlang)”. 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana job insecurity, organizational changes dan turnover intention 

karyawan kontrak di PT. Arta Boga Cemerlang Depo Malang? 

2. Apakah job insecurity berpengaruh signifikan terhadap turnover intention 

karyawan kontrak di PT. Arta Boga Cemerlang Depo Malang? 

3. Apakah job insecurity dan organizational changes berpengaruh signifikan 

terhadap turnover intention karyawan kontrak di PT. Arta Boga Cemerlang 

Depo Malang? 
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4. Apakah organizational changes memoderasi signifikansi pengaruh job 

insecurity terhadap turnover intention karyawan kontrak di PT. Arta Boga 

Cemerlang Depo Malang? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah ini dilakukan untuk membatasi seberapa luas 

jangkauan penelitian yang akan dilakukan sehingga objek yang diteliti menjadi 

lebih fokus dan jelas. Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah 

diantaranya, objek yang diteliti adalah karyawan kontrak PT. Arta Boga 

Cemerlang Depo Malang yang ada di bagian non staff dan operasional, karena 

dua divisi tersebut memilik ketidakpastian yang tinggi akan status kepegawaian 

dan perpanjangan masa kontrak. Selanjutnya, kriteria masa kerja minimal satu 

tahun. 

D. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan: 

1. Untuk mendeskripsikan job insecurity, organizational changes dan turnover 

intention karyawan kontrak di PT. Arta Boga Cemerlang Depo Malang. 

2. Untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh job insecurity 

terhadap turnover intention karyawan kontrak di PT. Arta Boga Cemerlang 

Depo Malang. 
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3. Untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh job insecurity dan 

organizational changes terhadap turnover intention karyawan kontrak di 

PT. Arta Boga Cemerlang Depo Malang. 

4. Untuk menguji dan menganalisis organizational chanes dalam memoderasi 

signifikansi pengaruh job insecurity terhadap turnover intention karyawan 

kontrak di PT. Arta Boga Cemerlang Depo Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan memperoleh informasi 

yang bermanfaat antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang bermanfaat bagi PT. Arta Boga Cemerlang Depo Malang 

dalam mengelola sumber daya manusianya untuk bahan pertimbangan baik 

secara langsung maupun tidak langsung dalam mengevaluasi sistem 

manajemen yang ada sehingga kinerja karyawan semakin meningkat guna 

mencapai tujuan organisasi di masa sekarang maupun yang akan datang. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan 

yang dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian berikutnya dalam bidang 

sumber daya manusia terutama berkaitan dengan job insecurity, 

organizational changes dan turnover intention. 

 

 


