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BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia senantiasa melekat pada setiap perusahaan 

sebagai faktor penentu keberadaan dan berperan dalam memberikan 

konstribusi ke arah pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efesien. 

Menyadari hal itu, maka perusahaan membutuhkan sumber daya manusia 

yang handal dan berkualitas. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat 

mengelola dan memperhatikan sumber daya manusia dengan sebaik 

mungkin. 

Manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang penting 

disebuah organisasi. Organisasi perlu mengatur sumber daya manusia untuk 

mencapai tujuannya secara efektif, dengan senantiasa melakukan investasi 

untuk penerimaan, penyeleksian dan mempertahankan sumber daya 

manusia yang potensial agar tidak berdampak pada perpindahan karyawan. 

Dalam hal ini manajemen sumber daya manusia (MSDM) menjadi peranan 

penting dalam sebuah bisnis. 

Saat ini turnover intention telah menjadi masalah serius bagi banyak 

perusahaan. Dampak negatif yang dirasakan akibat terjadinya turnover 

intiention adalah terjadinya turnover pada perusahaan yaitu pada kualitas 

dan kemampuan untuk menggantikan karyawan yang keluar dari 
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perusahaan, sehingga butuh waktu serta biaya baru dalam merekrut 

karyawan baru. 

Harnoto (2002) menyatakan, turnover intention adalah kadar atau 

intensitas dari keinginan untuk keluar dari perusahaan. Karyawan yang 

memiliki intensitas dari keinginan untuk keluar dari perusahaan biasanya 

secara langsung ataupun tak langsung 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 perilaku positif yang berbeda dari 

biasanya (Harnoto, 2002).  

Fenomena terjadinya turnover intention dialami oleh SPBU 

63.762.01 Tanah Grogot. SPBU 63.762.01 Tanah Grogot beralamatkan di 

Jl. Kusuma Bangsa KM.7 Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten 

Paser. Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan dengan Siti Fauziyah 

Asghary, S.IKom manajer SPBU 63.762.01 Tanah Grogot, indikasi 

turnover intention sedang dialami oleh perusahaannya. Keadaan ini 

ditujukan oleh perilaku karyawan yang masih memiliki absensi kerja di 

masa bekerjanya. Dalam satu bulan kerja, selalu ditemukan karyawan absen 

atau membolos dan meminta ijin bekerja. 

Perusahaan menggunakan fingerprint dalam proses absensi guna 

mempermudah pekerjaan. Berdasarkan data absensi SPBU 63.762.01, 

setiap bulan tingkat absensi selalu berubah-ubah. Berikut grafik tingkat 

absensi dengan kriteria terlambat dan alpha: 
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Gambar 1.1 

Absensi Karyawan Bulan Januari-Mei 2016 

  

 Sumber: SPBU 63.762.01 

Tingkat absensi merupakan indikasi terjadinya turnover intention, 

absensi yang tinggi akan merugikan produktivitas peruasahaan. Dari 

gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat keterlambatan terus meningkat 

dalam 4 bulan terakhir dari febuari hinga mei. Dan selalu ditemukan 

karyawan yang alpha setiap bulannya. 

Kejadian malas bekerja juga dilakukan oleh beberapa karyawan. 

Karyawan menunjukan sikap malas bekerja dengan tindakan pelayanan 

konsumen yang bisa dikatakan kurang maksimal. Menurut manajer SPBU 

63.762.01 operator SPBU tidak melakukan pekerjaannya dengan penuh 

semangat, karena para operataror seharusnya selalu siap sedia berada di 

masing-masing fuel dispenser agar jika ada konsumen yang datang dapat 

segera dilayanani. Namun karyawan tidak selalu siap sedia berada di fuel 
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dispenser, sebagian karyawan beristirahat dan sebagiannya berada di fuel 

dispenser menunggu karyawan, dan hal ini dilakukan secara bergantian 

dengan karyawan lainnya agar dapat beristirahat saat bekerja. 

Informasi lebih lanjut yang diperoleh dari manajer SPBU 63.762.01 

adalah kurang disiplinnya karyawan. Adanya beberapa karyawan yang 

melanggar peraturan kerja seperti bercanda dan bahkan pergi keluar SPBU 

tanpa ijin dari manajer untuk sekedar membeli ringan, minuman dan 

melakukan aktifitas merokok di luar SPBU. Melakukan tindakan protes 

terhadap peraturan shift kerja pun dilakukan oleh karyawan SPBU 

63.762.10, contohnya adalah meminta kelonggaran perpindahan dan 

pertukaran shift, yang sebenarnya peraturan perpindahan dan pertukaran 

shift telah ada berdasarkan kebijakan menejer SPBU.  

Tidak hanya melanggar peraturan perusahaan, beberapa 

karyawanpun menunjukan sikap positif yang berlebihan yaitu melakukan 

lembur 2 hingga 6 jam dalam seminggu. Lembur dilakukan untuk 

menggantikan pertukaran shift atau mengisi jam keterlambatan rekan kerja. 

Para karyawan yang lembur dengan senang hati melakukan lembur karena 

menggantikan karyawan yang terlambat, dimana seharusnya lembur dapat 

dilakukan jika ada karyawan yang sakit dan ijin bekerja karena alasan yang 

sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan sesuai dengan pertauran yang 

telah dibuat oleh menejer. 

Karyawan melakukan pelanggaran perturan kerja dan pelanggaran 

lainnya  karena karyawan merasa kurang puas terhadap gaji yang diberikan 
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oleh perusahaan. Karyawan merasa perusahaan memberikan gaji yang 

sangat minimum dari peraturan upah minimum kabupaten Paser yaitu 

sebesar Rp. 2.025.000,00.  

Kurang puas terhadap rekan kerja juga ditunjukan dengan kecilnya 

rasa sosial yang ditunjukan karyawan, yaitu adanya sikap kurang mau saling 

membantu saat bekerja contohnya, sebagian karyawan melakukan 

pekerjaannya sesuai dengan jam kerja yang ditentukan, dan sebagian 

lainnya bersantai karena merasa sedang tidak ada konsumen yang harus 

dilayani.  Dalam peraturan kerja yang ditetapkan oleh menejer, seharusnya 

dalam satu fuel dispenser dijaga oleh 2 operator agar mempermudah 

pekerjaan mereka dalam melayani konsumen. 

Beberapa karyawan lain yang berlatar belakang diploma satu (D1) 

merasa seharusnya bisa mendapatkan promosi jabatan yang lebih tinggi 

yaitu sebagai pengawas SPBU dikarenakan usia bekerja yang lebih lama 

dan berlatar belakang lebih tinggi. Namun hal ini tidak dapat diwujudkan 

karena perusahaan memiliki syarat dan kriteria minimum yang peneliti tidak 

dapat mendapatkan informasinya untuk promosi kenaikan jabatan sebagai 

pengawas SPBU. Menejer SPBU 63.762.01 tidak dapat membuat atau 

merubah perutaran kerja dan kriteria khusus dalam kenaikan jabatan para 

karyawannya. Karena hal tegas yang dilakukan oleh manajer SPBU 

63.762.01 ini membuat karyawan merasa kurang puas terhadap keputusan 

yang dibuat oleh manejer. 
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Kurang puasnya karyawan terhadap promosi yang ada dalam SPBU 

itupun juga menyebabkan karyawan merasa seharusnya dapat berkerja 

dengan porsi yang lebih dari sekedar hanya menjadi operator fuel dispenser. 

Hal ini menujukan sikap kurang puas dalam pekerjaannya, kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaanya, ini nampak dalam 

sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi 

di lingkungan kerjanya. Departemen personalia atau manajemen harus 

senantiasa memonitor kepuasan kerja, karena hal itu mempengaruhi tingkat 

absensi, perputaran tenaga kerja, semangat kerja, keluhan-keluhan dan 

masalah personalia vital lainya (Handoko,2008:193). 

Menanggapi hal ini manajer SPBU 63.762.01 Tanah Grogot tidak 

tinggal diam mengenai fenomena yang sedang dialami perusahaannya. 

Manajer memenuhi kebutuhan karyawan secara finansial langsung dengan 

standar gaji yang ditetapkan oleh perda setempat, dan berupaya 

mengadakan lembur dan meberikan upah lembur kepada karyawannya agar 

karyawannya dapat merasa lebih produktif lagi sesuai dengan waktu lembur 

yang dikerjakan karyawan. Insentif berupa bonus diberikan kepada 

karyawan jika karyawan jam kerjanya melebihi 10 jam kerja atau lebih dari 

2 jam lembur. Karyawan yang melebihi 10 jam kerja pada karyawan 

operator  SPBU 63.762.01 adalah karyawan yang menggantikan rekan kerja 

yang absen bekeja. Hal ini dilakukan manajer SPBU 63.762.01 Tanah 

Grogot untuk menambah semangat dan kepuasan kerja karyawannya dan 

menciptakan rasa kepuasan bekerja karyawannya.  Namun menejer juga 
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akan memotong gaji karywannya jika jam kerja karyawan tidak sesuai 

dengan peraturan perusahaan. gaji yang dipotong sesuai dengan berapa jam 

lamanya karyawan meninggalakan pekerjaannya. 

Kebutuhan finansial berupa gaji, upah dan bonus yang diberikan 

SPBU 63.762.01 Tanah Grogot diharapkan juga dapat mengurangi tingkat 

turnover intention. Kajian terhadap hubungan antara kompensasi dengan 

labor turnover intention telah dilakukan oleh Ologunde et. al. (2003). 

Mengungkap bahwa penerapan sistem kompensasi yang adil dan layak akan 

mencegah terjadinya labor turnover intention. Tidak terpenuhinya 

kompensasi menjadi pemicu terjadinya turnover intention.  Lawer (dalam 

Winarsunu, 1999) menyimpulkan bahwa upah merupakan karakteristik 

pekerja yang menjadi paling mungkin terhadap ketidakpuasan. Pernyataan 

tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Widodo (2004) yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh antara kompensasi finansial terhadap kepuasan 

kerja. Jika kompensasi finansial semakin tinggi maka meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan dalam perusahaan. Hasil penelitian Amrullah 

(2012) menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara kompensasi 

finansial dan kompensasi non finansial terhadap kepuasan kerja. 

Kompensasi karyawan mempengaruhi kinerja karyawan untuk tetap 

bersama perusahaan atau mencari pekerjaan lain. Hal ini diperkuat Mathis 

dan Jackson (2006:118) yang menyatakan bahwa, “kompensasi adalah 

faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang 

bekerja pada suatu perusahaan dan bukan perusahaan lainnya”. Menejer 
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berharap karyawan yang dipenuhi kebutuhan finansialnya dan dapat 

memiliki kepuasan kerja yang tinggi. Sehingga jika karyawan memiliki 

kepuasan kerja yang tinggi maka dorongan karyawan menimbulkan 

turnover intention akan berkurang.  

Menurut Ramlall (2003), pertimbangan intensi karyawan untuk 

pindah kerja ditentukan oleh faktor kompensasi (59%) yang terdiri dari 

sejumlah uang yang dibayarkan dan manfaat lain seperti pemeliharaan 

kesehatan dan gigi, dan pengembangan karir (41%). Kompensasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja dan labor turnover 

intention. Menurut Ivancevich & Matteson (1989) : job satisfaction is an 

attitude that individuals have about their job. It result from their perception 

of their jobs. Dari penjabaran tersebut apakah kompensasi finansial dapat 

memoderasi pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan 

SPBU 63.762.01 Tanah Grogot. 

Berdasar hasil pemikiran yang telah dijabarkan, penelitian ini akan 

meguji seberapa besar pengaruh kepuasan kerja dan kompensasi finansial 

terhadap turnover intention dan menulisnya dalam skriipsi yang berjudul 

“Pengaruh kepuasan Kerja Terhadap Turnover Itention Dengan 

Kompensasi Finansial Langsung Sebagai Variabel Moderasi Studi 

Pada Karyawan SPBU 63.762.01 Tanah Grogot”.  

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini mengankat masalah tentang bagaimana 

pengaruh kepuasan kerja terhadap intensi keluar dengan kompensasi 
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sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan latar belakang masalah yang 

telah dikemukakan diatas, maka dapat disajikan beberapa masalah pokok : 

1. Bagaimana kepuasan kerja, turnover intention, dan kompensasi finansial 

langsung karyawan SPBU 63.762.01 Tanah Grogot? 

2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover 

intention karyawan SPBU 63.762.01 Tanah Grogot? 

3. Apakah kepuasan kerja dan kompensasi finansial langsung berpengaruh 

signifikan terhadap turnover intention karyawan SPBU 63.762.01 Tanah 

Grogot? 

4. Apakah kompensasi finansial langsung memoderasi signifikan pengaruh 

kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan SPBU 63.762.01 

Tanah Grogot? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah digunakan untuk membatasi seberapa luas 

jangkauan penelitian yang akan dilakukan sehingga objek yang diteliti 

menjadi lebih fokus dan jelas.  Dalam penelitian ini membatasi teori 

kepuasan kerja yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. 

Teori kepuasan yang digunakan adalah Teori Perbandingan Intrapersonal 

(Intrapersonal Comparison Proce) dikenal juga dengan Discrepancy 

Theory, yaitu kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh individu 

merupakan hasil dari suatu perbandingan yang dilakukan oleh dirinya 

sendiri terhadap berbagai macam hal yang mudah diperolehnya dari 

pekerjaan dan menjadi harapannya. Dalam penelitian ini juga dibatasi dalam 
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pemilihan sampel, dimana seluruh sampel yang akan diteliti adalah operator 

fuel dispenser yang berstatus sebagai karyawan kontrak. 

D. Tujuan penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari 

rumusan masalah yang telah dibuat yaitu: 

1. Mendeskripsikan kepuasan kerja, kompensasi finansial langsung, dan 

turnover intention karyawan SPBU 63.762.01 Tanah Grogot. 

2. Menguji dan menganalisis signifikan pengaruh kepuasan kerja terhadap 

turnover intention karyawan SPBU 63.762.01 Tanah Grogot. 

3. Menguji dan menganalisis signifikan pengaruh kepuasan kerja dan 

kompensasi finansial langsung terhadap turnover intention karyawan 

SPBU 63.762.01 Tanah Grogot. 

4. Menguji dan menganalisis kompensasi finansial langsung dalam 

memoderasi signifikan pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover 

intention karyawan SPBU 63.762.01 Tanah Grogot. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi antara 

lain : 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan 

akademik dan dapat dijadikan sebagai landasan acuan dalam penelitian 

bidang manajemen sumber daya manusia khususnya kepuasan kerja 
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terhadap turnover intention dengan kompensasi sebagai variabel 

moderasi. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian dapat berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

strategi kepada manajer umum SPBU 63.762.01 Tanah Grogot dalam 

mengelola sumber daya dalam mempertimbangkan kepuasan dan 

kompensasi finansial langsung untuk mengurangai turnover intention 

yang disebabkan karyawan SPBU 63.762.01 Tanah Grogot. 


