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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Sebuah organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan, yang terdiri atas berbagai individu yang memiliki latar belakang 

kompetensi yang berbeda-beda dan saling bekerja sama satu dengan yang lain. 

Dalam sebuah organisasi, setiap individu di dalamnya berusaha untuk 

mewujudkan tujuan bersama dengan memanfaatkan seluruh sumber daya 

yang ada. Salah satu sumber daya terpenting dalam sebuah organisasi adalah 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Sumber daya manusia 

senantiasa melekat pada setiap organisasi sebagai faktor penentu keberadaan 

dan berperan dalam memberikan kontribusi ke arah pencapaian tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien. Demikian pula dengan instansi 

pemerintah yang merupakan sebuah contoh organisasi di mana seluruh 

anggota dalam organisasi tersebut harus bekerja bersama-sama untuk 

mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat 

mengelola dan memperhatikan sumber daya manusia dengan sebaik mungkin. 

Menyadari Manajemen Sumber Daya Manusia adalah aktivitas yang 

penting di sebuah organisasi, maka sebuah 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 
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karyawan/ pegawai. Dalam hal ini manajemen sumber daya manusia (MSDM) 

menjadi peranan penting dalam sebuah organisasi. 

Saat ini turnover intention telah menjadi masalah serius bagi banyak 

sebuah perusahaan maupun organisasi. Dampak negatif yang dirasakan akibat 

terjadinya turnover intiention adalah terjadinya turnover pada perusahaan 

yaitu pada kualitas dan kemampuan untuk menggantikan karyawan yang 

keluar dari perusahaan, sehingga butuh waktu serta biaya baru dalam merekrut 

karyawan/ pegawai  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 salah satu instansi 

pemerintah yakni Kantor Kelurahan Lesanpuro yang  beralamatkan di Jl. Ki 

Ageng Gribig No.03, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang di mana 

fenomena turnover intention ini terjadi pada bagian kader PKK Kelurahan 

Lesanpuro. Berikut adalah data jumlah anggota kader PKK di kelurahan 

Lesanpuro dalam kurun waktu 2 tahun terakhir: 
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Tabel 1.1 

Jumlah Anggota Kader PKK di Kelurahan Lesanpuro 2015-2016 

No. Tahun Jumlah 

1. 2015 160 Anggota 

2. 2016 156 Anggota 

 Jumlah Anggota Keluar 4 Anggota 

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Eni, 

koordinator kader PKK Kelurahan Lesanpuro, indikasi turnover intention 

sedang dialami oleh organisasinya. Keadaan ini ditujukan oleh perilaku para 

kader-kader PKK yang masih memiliki absensi kerja di masa bekerjanya. 

Dalam satu bulan kerja, selalu ditemukan kader-kader yang absen atau 

membolos dan meminta izin bekerja dengan berbagai alasan.  

Tingkat absensi merupakan indikasi terjadinya turnover intention, 

absensi yang tinggi akan merugikan produktivitas sebuah perusahaan/ 

organisasi. Kejadian malas bekerja juga dilakukan oleh beberapa kader PKK. 

Para kader-kader PKK ini menunjukkan sikap malas bekerja dengan tindakan 

pelayanan masyarakat yang bisa dikatakan kurang maksimal.  

Informasi lebih lanjut yang diperoleh dari koordinator kader PKK 

Kelurahan Lesanpuro adalah kurang disiplinnya kader. Adanya beberapa 

kader PKK yang melanggar peraturan kerja seperti bercanda ketika sedang 

melakukan tugas dan bahkan pergi keluar tanpa izin sebelum selesainya 

kegiatan dengan alasan tugas atau pekerjaan yang ditugaskan sudah selesai 

sehingga ketika tugas selesai mereka dapat langsung meninggalkan kantor 

kelurahan. 
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Kader melakukan pelanggaran peraturan kerja dan pelanggaran lainnya  

karena para kader-kader PKK ini  merasa kurang puas terhadap gaji yang 

diberikan oleh Kantor Kelurahan Lesanpuro. Para kader-kader ini merasa 

Kantor Kelurahan memberikan gaji yang sangat minimum yaitu sebesar Rp 

90.000,- hingga Rp. 100.000,-/ bulannya.  

Selain itu, diperoleh juga laporan mengenai kualitas kader PKK yang 

masih perlu untuk ditingkatkan, karena masih banyak temuan di lapangan 

banyaknya perbedaan persepsi masyarakat tentang fungsi Kelurahan, padahal 

fungsi dari kader PKK adalah untuk menjembatani masyarakat dengan pihak 

kelurahan. Ini mencerminkan bahwa kinerja kader bisa dijadikan salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam hal ini 

kelurahan ditengah-tengah masyarakat. Hal ini didasarkan pada pendapat 

Sutanto (2002) dalam Wijayanti (2008) bahwa kinerja karyawan merupakan 

pengendali operasi perusahaan, sehingga jika kinerja karyawan perusahaan 

baik maka kinerja perusahaan akan meningkat, dan sebaliknya. 

Menanggapi hal ini Lurah Kantor Kelurahan Lesanpuro  tidak tinggal 

diam mengenai fenomena yang sedang dialami salah satu organisasi dalam 

instansinya. Pertama memenuhi kebutuhan kader secara finansial dalam 

bentuk tambahan kompensasi. Hal ini dilakukan Lurah Lesanpuro untuk 

menambah semangat dan kepuasan kerja dan menciptakan rasa kepuasan 

bekerja para kadernya. 
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Kebutuhan finansial berupa gaji walaupun hanya dalam bentuk sosial, 

kompensasi yang diberikan Kelurahan Lesanpuro 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 Labour 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”. Manajer berharap 

karyawan yang dipenuhi kebutuhan finansialnya dan dapat memiliki kepuasan 

kerja yang tinggi. Sehingga jika karyawan memiliki kepuasan kerja yang 
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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 yang diberikan dapat memoderasi 

pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention para kader-kader PKK 

Kelurahan Leasanpuro. 

Berdasar hasil pemikiran yang telah dijabarkan, penelitian ini akan 

meguji seberapa besar pengaruh kepuasan kerja dan kompensasi terhadap 

turnover intention dan menulisnya dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Kepuasan Kerja Terhadap Keinginan Keluar (Turnnover Intention) 

dengan Kompensasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kader PKK 

Kelurahan Lesanpuro Malang)”.  

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana pengaruh 

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

atas, maka dapat disajikan beberapa masalah pokok : 

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

kader PKK Kelurahan Lesanpuro? 

2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap keinginan keluar (turnover 

intention)  kader PKK Kelurahan Lesanpuro? 

3. Apakah kompensasi memoderasi  pengaruh kepuasan kerja terhadap 

keinginan keluar (turnover intention)  kader PKK Kelurahan Lesanpuro? 

 

C. Batasan Masalah 

Objek penelitian dibatasi hanya anggota kader PKK di Kelurahan 

Lesanpuro yang terletak di Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. 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, dimana 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. 
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D. Tujuan penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari rumusan 

masalah yang telah dibuat yaitu: 

1. Mendeskripsikan kepuasan kerja, kompensasi dan keinginan keluar 

k.ader PKK Kelurahan Lesanpuro. 

2. Menguji dan mengalisis signifikan pengaruh kepuasan kerja terhadap 

keinginan keluar kader PKK Kelurahan Lesanpuro. 

3. Menguji dan menganalisis kompensasi dalam memoderasi pengaruh 

kepuasan kerja terhadap keinginan keluar kader PKK Kelurahan 

Lesanpuro. 

 

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 

terhadap turnover intention dengan kompensasi sebagai variabel 

moderasi. 

 

2. Bagi Instansi 

Penelitian dapat berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

strategi perusahaan dalam mengelola sumber daya dalam 
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mempertimbangkan kepuasan dan kompensasi finansial langsung untuk 

mengurangi turnover intention yang disebabkan kader PKK Kelurahan 

Lesanpuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


