
 

1 
 

BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 
 

Keberhasilan dan kesuksesan suatu perusahaan sangat ditentukan 

dari bagaimana perusahaan mengelola sumber daya yang dimilikinya, 

karena manusia adalah faktor pendukung yang utama dalam 

berlangsungnya  proses atau kegiatan produksi jasa dalam suatu perusahaan. 

Pencapaian sebuah tujuan perusahaan tidak akan lepas dari suatu masalah, 

baik masalah yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan maupun di 

dalam perusahaan. Salah satu permasalahan yang ada di dalam perusahaan 

yaitu perusahaan yang berhubungan dengan karyawan.  

Manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang penting 

disebuah perusahaan. Perusahaan perlu mengatur sumberdaya 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) 

memiliki peran penting dalam sebuah bisnis. Saat ini permasalahan trunover 

intention menjadi permasalahan yang serius bagi banyak perusahaan. 

Banyak dampak negative yang dirasakan akibat terjadinya trunover 

intention adalah terjadinya trunover pada perusahaaan yaitu pada kualitas 

dan kemampuan untuk menggantikan karyawan yang keluar dari 
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perusahaan, sehingga berakibat membutuhkan biaya dan waktu baru dalam 

merekrut karyawan baru.  

Fenomena terjadinya trunover intention dialami oleh KOPKAR 

MELATI di Universitas Muhammadiyah Malang yang beralamatkan di 

Jalan Raya Tlogomas No. 246 Kampus 3 Universitas Muhammadiyah 

Malang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Siti Rofiah 

dan beberapa karyawan Cleaning Service di GKB 2 UMM , indikasi 

trunover intention sedang dialami oleh perusahaannya. KOPKAR MELATI 

mulai melakukan kerja sama dengan cleaning service yang tersebar 

dibeberapa unit Universitas Muhammadiyah Malang terhitung sejak bulan 

Juli 2015, selama hampir tiga tahun terakhir ini ada beberapa karyawwan 

yang memutuskan untuk berhenti bekerja dan memilih pindah pekerjaan, 

pernyataan ini ditunjukan dengan tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Absensi Karyawan Bulan Januari – Mei  2016 

Ket Bulan 

Januari Februari Maret April Mei 

A 67orang 30orang 42orang 34orang 31orang 

S 10orang 22orang 10orang 28orang 11orang 

I 13orang 23orang 10orang 29orang 10orang 

Total 90orang 75orang 62orang 91orang 52orang 
  Sumber : Data absensi Kopkar UMM 

 Tingkat absensi merupakan indikasi terjadinya trunover intention, tingkat 

absensi yang tinggi akan merugikan aktifitas dalam lingkup kinerja cleaning 

service di kampus dengan sebagaimana mestinya. Dari gambar 1.1 dapat dilihat 
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bahwa hampir setiap bulannya ditemukan karyawan yang alpha , izin tanpa alasan 

yang kurang jelas, dan sakit, contohnya pada bulan Januari ditemukan sebanyak 90 

orang karyawan tidak masuk bekerja angka ini menunjukan jumlah yang lebih 

banyak dari pada jumlah karyawan yaitu sebanyak 82 orang hal ini dikarenakan 

dalam satu bulan karyawan dapat melakukan 2 – 3 kali tidak masuk bekerja berupa 

izin, alpha, dan sakit. Jika diperhitungkan dalam satu bulan terdapat 3 – 4 orang 

yang melakukan tindakan tidak masuk bekerja hal ini tentu merugikan Kopkar 

Melati serta menyusahkan rekan kerjanya karena rekan kerja tersebut harus 

menggantikan dan menanbah pekerjaan mereka yang seharusnya sudah terbagi jadi 

harus dikerjakan secara sekaligus Sejauh ini Kopkar Melati UMM masih 

menerapkan sistem absensi manual dimana karyawan hanya perlu menulis 

nama dan paraf sesuai dengan kolom yang telah di sediakan, dari segi 

absensi dapat dilihat bahwa tidak adanya pengawasan yang baik dalam hal 

kedisiplinan dan tingkat kehadiran karyawan, sehingga, karyawan 

cenderung menyepelekan dan bermalas – malasan dalam bekerja. 

Kejadian malas bekerja yang dilakukan beberapa karyawan ini 

menimbulkan tidak maksimalnya kinerja karyawan dalam membersikan 

setiap ruang di GKB 2 & 3 serta Rumah Sakit UMM. Menurut salah satu 

supervisor cleaning service mengatakan bahwa para cleaning service tidak 

melakukan pekerjaannya dengan penuh rasa semangat, karna seharusnya 

para cleaning service selalu siap sedia berada ditiap - tiap lantai gedung 

perkuliahan agar jika dibutuhkan dapat langsung bertindak dengan cepat. 
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Informasi lebih lanjut yang diperoleh dari Rofia salah satu staff 

administrative karyawan cleaning service menyatakan bahwa terjadi kurang 

disiplinnya karyawan, ada beberapa karyawan yang melanggar peraturan 

kerja yang telah ditetepakan seperti bercanda dan bahkan pergi minggalkan 

tempat kerja tanpa ijin dan sepengetahuan supervisor untuk sekedar 

membeli makanan ringan, minuman dan melakukan aktivitas lainnya. 

Karyawan melakukan pelangaran peraturan kerja dan peraturan lainnya 

disebabkan oleh karyawan yang merasa kurang puas dengan pekerjannya, 

selain itu rasa tidak puas terhadap pekerjann ini terjadi karena karyawan 

merasa gaji yang diberikan belum sesuai dengan usaha yang telah mereka 

lakukan, kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya, hal ini nampak dalam sikap positif karyawan terhadap 

pekerjannya dan segala sesuatu yang dihadapi dalam 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 lainnya (Handoko,2008:193). 

Karyawan melakukan pelanggaran peraturan kerja dan pelanggaran 

lainnya karena karyawan merasa kurang puas terhadap gaji yang diberikan 

oleh perusahaan. Karyawan merasa kopkar memberikan gaji yang sangat 

minimum yaitu sebesar Rp.1.000.000 – Rp. 1.200.000  dari peraturan upah 

minimum yang ada dikota Malang yaitu sebesar Rp. 2.272.170,00 
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Selain Minimnya dan ketidaksesuaian gaji karyawan, upah lembur 

juga menjadi permasalahan yang terjadi contohnya pada salah satu 

karyawan cleaning service. Dimana selama satu bulan penuh ia ditugaskan 

untuk membuang sampah ke tempat pembuangan sampah akhir (TPS) dan 

hanya diberi upah lembur sebesar Rp. 75.000 dalam satu bulan. 

Kebutuhan finansial berupa gaji, upah yang diberikan oleh Koperasi 

Melati UMM diharapkan dapat mengurangi tingkat turnover intention. 

Kajian terhadap hubungan antara kompensasi dengan labor trunover 

intention telah dilakukan oleh Ologunde et. al. (2003). Yang 

mengungkapkan bahwa penerapan system kompensasi yang adil dan layak 

akan mencegah terjadinya labor turnover intention. Tidak terpenuhinya 

kompensasi dapat menjadi pemicu dalam terjadinya turnover intention. 

Lawer (dalam winarsunu, 1999) menyimpulkan bahwa upah merupakan 

karakterristik pekerja yang menjadi paling mungkin terhadap 

ketidakpuasan. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian 

dari Widodo (2004) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara 

kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja.  

Kompensasi karyawan mempengaruhi kinerja karyawan untuk tetap 

bersama perusahhan atau mencari pekerjaan lain. Hal ini diperkuat oleh 

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

adalah faktor penting yang mempengaruhi bagaimana orang-orang bekerja 

pada suatu perusahaan dan bukan perusahaan lain.” Dalam hal ini pimpinan 

dari kopkar berharap karyawan yang dipenuhi kebutuhan finansialnya dan 
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dapat memiliki kepuasan kerja yang tinggi, sehingga jika karyawan 

memiliki kepuasan kerja yang tinggi maka dorongan karyawan 

menimbulkan turnover intention akan berkurang. 

Berdasarkian hasil penelitian yang telah dijabarkan, penelitian ini 

akan menguji seberapa besar pengaruh kepuasan kerja dan kompensasi 

finansial langsung terhadap turnover intention dan menulisnya dalam 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Turnover 

Intention Dengan Kompensasi Finansial Langsung Sebagai Variabel 

Moderasi Karyawan Cleaning Service Kopkar Melati Universitas 

Muhammadiyah Malang”. 

B. Perumusan Masalah  

 Dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana pengaruh 

kepuasna kerja terhadap intense keluar dengan kompensasi finansial langsung 

sebagai varibel moderasi. Berdasarkan latar belakang maslah yang telah 

dikemukakan diatas, maka dapat disajikan beberapa masalah pokok : 

1. Bagaimana Kepuasan Kerja, turnover intention, dan kompensasi finansial 

langsung  pada karyawan Cleaning Service Kopkar Melati Universitas 

Muhammadiyah Malang ? 

2. Apakah Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover 

intention karyawan Cleaning Service Kopkar Melati Universitas 

Muhammadiyah Malang ? 

3. Apakah Kepuasan kerja dan Kompensasi finansial langsung berpengaruh 

signifikan terhadap turnover intention karyawan Cleaning Service Kopkar 

Melati Universitas Muhammadiyah Malang ? 
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4. Apakah kompensasi finansial langsung memoderasi signifikansi pengaruh 

kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan Cleaning Service 

Kopkar Melati Universitas Muhammadiyah Malang ? 

C. BATASAN MASALAH 

 Batasan masalah digunakan untuk membatasi seberapa luas jangkauan 

penelitian yang akan dilakukan sehingga objek yang diteliti menjadi lebih focus 

dan jelas. Dalam ini membatasi teori kepuasan kerja yang akan digunakan sebagai 

acuan dalam melakukan penelitian. Teori kepuasan yang digunakan adalah teori 

discreparacy yang menerangkan bahwa seorang karyawan akan merasa puas bila 

tidak ada perbedaan antara apa yang diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan 

yang ada. Dalam penelitian ini juga dibatasi dalam pemilihan sampel dimana 

seluruh sampel yang diteliti adalah karyawan cleaning service unit Rumah Sakit 

UMM , GKB 2 &3 yang berstatus sebagai karyawan kontrak. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

 Dari perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan: 

1. Untuk mendeskripsikan kepuasan kerja, Kompensasi finansial langsung 

dan turnover intention karyawan Cleaning Service Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Untuk menguji dan menganalisis signifikan pengaruh kepuasan kerja 

terhadap turnover intention karyawan Cleaning Service Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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3. Untuk menguji dan menganalisis signifikan pengaruh kepuasan kerja dan

komitmen organisasi terhadap turnover intention karyawan Cleaning

Service Universitas Muhammadiyah Malang

4. Untuk menguji dan menganalisis komitmen organisasi dalam memoderasi

signifikan pengaruh kepuasan kerja terhadap trunover intention karyawan

Cleaning Service Universitas Muhammadiyah Malang.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi antara lain : 

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan

yang bermanfaat bagi KOPKAR Melati Universitas Muhammadiyah

Malang dalam mengelola sumber daya manusianya untuk bahan

pertimbangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam

mengevaluasi system manajemen yang ada sehingga kinerja karyawan

semakin meningkat guna mencapai tujuan organisasi dimasa sekarang dan

masa yang akan datang.

2. Bagi Peneliti 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 kepuasan kerja

dan trunover intention.




