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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam perusahaan 

yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sumber 

daya manusia menjadi unsur yang paling penting dalam setiap aktivitas yang 

dilakukan di perusahaan. Hal ini menandakan bahwa diperlukan adanya proses 

pengelolaan sumber daya manusia yang baik di dalam suatu perusahaan guna 

mencapai tujuan perusahaan. Seringkali perusahaan mengalami kendala yang 

menghambat proses produksi perusahaan (Faslah, 2010:146). 

Bentuk kendala tersebut salah satunya berupa keinginan pindah kerja 

(turnover intention) yang berujung pada keputusan karyawan untuk 

meninggalkan pekerjaannya. Turnover dapat diartikan sebagai proses bahwa 

karyawan akan meninggalkan organisasi, sementara turnover intention adalah 

sebuah pengukuran terhadap keinginan karyawan untuk keluar (Dewi dan 

Wibawa, 2016:763). Turnover intention akan berdampak negatif bagi 

perusahaan karena akan menciptakan kondisi ketidakstabilan tenaga kerja, 

menurunnya produktifitas karyawan dan juga berdampak pada meningkatnya 

biaya sumber daya manusia (Dharma, 2013:1). 

Tingginya tingkat turnover pada perusahaan akan semakin banyak 

menimbulkan berbagai macam biaya, seperti biaya pelatihan maupun biaya 

rekrutmen yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Turnover intention harus di 
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sikapi sebagai suatu fenomena dan perilaku manusia yang penting dalam 

kehidupan perusahaan dari sudut pandang individu maupun sosial, mengingat 

bahwa keinginan berpindah karyawan tersebut akan mempunyai dampak yang 

signifikan bagi perusahaan dan karyawan yang bersangkutan (Toly, 2001:2). 

Turnover intention pada karyawan dapat berdampak buruk pada 

organisasi apalagi jika berujung pada keputusan karyawan meninggalkan 

organisasi (turnover) (Manurung dan Ratnawati, 2012:145). Oleh karena itu 

perlu diketahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada turnover intention 

sehingga kecenderungan terjadinya turnover dapat ditekankan. Beberapa 

penelitian dan literatur yang ada menunjukan bahwa  turnover intention terkait 

dengan kepuasan kerja dan stres kerja. 

Stres kerja merupakan ketegangan atau tekanan emosional yang dialami 

seseorang yang sedang menghadapi tuntutan yang sangat besar, hambatan-

hambatan dan adanya kesempatan yang sangat penting yang dapat 

mempengaruhi emosi, pikiran, dan kondisi fisik seseorang (Effendy, 

2002:303). Apabila stres memasuki tahap yang semakin parah, stres bisa 

membuat karyawan menjadi sakit atau bahkan akan mengundurkan diri 

(Manurung dan Ratnawati, 2012:2). Stres kerja meningkat maka akan 

menyebabkan timbulnya keinginan keluar yang ada pada diri karyawan. 

Penelitian Waspodo dkk (2013:110) menemukan adanya pengaruh 

positif stres kerja terhadap turnover intention, dimana dengan meningkatnya 

stres kerja juga diikuti dengan meningkatnya turnover intention. Stres muncul 

saat karyawan tidak mampu memenuhi apa yang menjadi tuntutan-tuntutan 
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pekerjaan, ketidakjelasan apa yang menjadi tanggung jawab pekerjaan, 

kekurangan waktu untuk menyelesaikan tugas, tidak ada dukungan fasilitas 

untuk menjalankan pekerjaan, tugas-tugas yang saling bertentangan, 

merupakan contoh pemicu stres. Dalam jangka panjang, karyawan yang tidak 

dapat menahan stres kerja maka karyawan tidak mampu lagi bekerja 

diperusahaan. 

Selain faktor stres kerja penyebab turnover intention, kepuasan kerja 

juga menjadi salah satu penyebabnya. Kepuasan mencerminkan sikap tenaga 

kerja terhadap pekerjaannya. Apabila kepuasan kerja karyawan terpenuhi, 

mereka akan cenderung memiliki motivasi yang tinggi terhadap perusahaan. 

Sebaliknya ketidakpuasan kerja akan mengakibatkan tingginya tingkat keluar 

masuk karyawan, ketidakhadiran, mogok kerja, dan tindakan-tindakan lain 

yang akan merugikan perusahaan (Syahronica dkk, 2015:1). 

Kepuasan kerja merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap 

individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem 

nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan 

dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya 

terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, kepuasan merupakan evaluasi 

yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak 

senang, puas atau tidak puas dalam bekerja (Rivai, 2009:856). 

Penelitian Manurung dan Ratnawati (2012:10) menemukan adanya 

pengaruh negatif kepuasan kerja terhadap turnover intention, dimana jika 

kepuasan kerja meningkat, turnover intention berkurang dan kinerja dapat 
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ditingkatkan. Kepuasan kerja merupakan apa yang dirasakan seseorang 

mengenai pekerjaannya. Seseorang merasa puas dengan pekerjaannya jika 

pekerjaan tersebut sesuai dengan harapan mereka (Chen et al., 2010:46). 

Mangkunegara (2009:118) mengemukakan bahwa kepuasan kerja yang lebih 

tinggi dihubungkan dengan turnover pegawai yang rendah, sedangkan 

pegawai-pegawai yang kurang puas biasanya turnover-nya lebih tinggi. 

PT Karyamitra Budisantosa Pasuruan merupakan perusahaan dibidang 

manufaktur yang bergerak dalam bidang pembuatan sepatu wanita dengan 

bahan baku utama kulit, dengan dukungan tenaga kerja yang profesional dan 

kompeten. Retail dan trading untuk sepatu dan barang-barang dari kulit yang 

berorientasi ekspor yang dalam proses produksinya banyak menyerap tenaga 

kerja ataupun karyawan.  

Fenomena stres kerja yang terjadi di PT Karyamitra Budisantosa 

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa karyawan, hal 

tersebut timbul karena adanya beberapa masalah seperti: beban kerja yang 

berlebih; tanggung jawab overload/ terlalu tinggi; pekerjaan yang monoton, 

berulang-ulang dan tidak variatif; dan jalinan komunikasi dengan rekan kerja 

yang kurang berjalan dengan baik.  

Selain itu, fenomena kepuasan kerja yang terjadi di PT Karyamitra 

Budisantoso Pasuruan adalah ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan 

baik mengenai kerjasama dengan rekan kerja yang kurang baik dan kondisi 

kerja yang tidak mendukung pekerjaan itu sendiri. Semua hal ini kadang 

dikeluhkan karyawan khususnya karyawan dibagian produksi. Ditambah juga, 
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tidak adanya kejelasan dalam kebijakan struktur gaji yang dikaitkan dengan 

prestasi kerja. Data keluar-masuk karyawan karyawan PT Karyamitra 

Budisantosa dari tahun 2015 sampai 2017 yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 

berikut ini. 

Tabel 1.1. Data Turnover Karyawan PT Karyamitra Budisantosa 

 

Tahun 
Jumlah 

Karyawan 

Karyawan 

Masuk 

%  

Karyawan 

Masuk 

Karyawan 

Keluar 

%  

Karyawan 

Keluar 

2015 4.001 804 20,1% 1.861 2,3% 

2016 4.400 1.974 18,3% 1.535 2,8% 

2017 4.607 3.994 17,5% 1.389 3,1% 

Sumber: Departemen HRD PT Karyamitra Budisantosa, 2018 

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah turnover pada PT Karyamitra 

Budisantosa selama tiga tahun semakin meningkat, yaitu dari 2,3% pada tahun 

2015 menjadi 3,1% pada tahun 2017. Angka turnover ini relatif cukup tinggi 

dan sudah pasti berdampak negatif untuk PT Karyamitra Budisantosa, karena 

harus mengeluarkan biaya untuk mencari karyawan pengganti dan melakukan 

pelatihan bagi karyawan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan HRD 

diperoleh alasan karyawan keluar dari perusahaan, yaitu karyawan diterima 

kerja di perusahaan lain, dan merasa beban kerja yang di alami cukup berat. 

Gambaran yang telah disampaikan di atas mengindikasikan adanya 

beban kerja yang cukup tinggi sebagai seorang karyawan di PT Karyamitra 

Budisantosa yang dapat memicu terjadinya stres kerja dan ketidakpuasan 

karyawan terhadap pekerjaannya. Stres kerja yang timbul serta menurunnya 

kepuasan kerja karyawan dapat memicu keinginan keluar atau turnover 

intention dari karyawan yang berimplikasi meningkatnya turnover karyawan. 
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Turnover atau pergantian tenaga kerja merupakan wujud nyata dari 

turnover intention yang dapat menjadi masalah serius bagi perusahaan atau 

organisasi, khususnya apabila yang keluar adalah tenaga kerja yang 

mempunyai keahlian, kemampuan, terampil dan berpengalaman atau tenaga 

kerja yang menduduki posisi vital dalam perusahaan, sehingga dapat 

menganggu efektivitas jalannya perusahaan. Stres kerja kerja merupakan 

variabel penting yang berpengaruh dengan turnover intention karyawan 

(Irvianti dan Verina, 2015:118).  

Stres muncul saat karyawan tidak mampu memenuhi apa yang menjadi 

tuntutan-tuntutan pekerjaan. Ketidak jelasan apa yang menjadi tanggung jawab 

pekerjaan, kekurangan waktu untuk menyelesaikan tugas, tidak ada dukungan 

fasilitas untuk menjalankan pekerjaan, tugas-tugas yang saling bertentangan, 

merupakan contoh pemicu stres. Sedangkan kepuasan mencerminkan sikap 

tenaga  kerja terhadap pekerjaannya. Apabila kepuasan kerja karyawan 

terpenuhi, mereka akan cenderung memiliki motivasi yang tinggi terhadap 

perusahaan. Sebaliknya ketidakpuasan kerja akan mengakibatkan tingginya 

turnover intention (Syahronica dkk, 2015:1). 

Yuda dan Ardana (2017:5342) dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover 

intention. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi stres yang dirasakan oleh 

karyawan maka akan semakin tinggi turnover intention karyawan. Waspodo 

dkk (2013:108) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kepuasan kerja 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention.  
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Alasan penulis meneliti turnover intention dikarenakan turnover 

intention yang terjadi di PT Karyamitra Budisantoso harus dikurangi karena 

dampak negatif dari turnover intention dapat membuat perusahaan mengalami 

frustasi setelah mengetahui proses rekrutmen yang telah berhasil menjaring 

tenaga kerja yang berkualitas ternyata akhirnya menjadi sia-sia karena tenaga 

kerja tersebut telah memilih pekerjaan diperusahaan lain. Kemudian 

perusahaan juga akan mengalami kerugian karena biaya yang dikeluarkan 

untuk melakukan rekrutmen dan pelatihan menjadi sia-sia. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Stres Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap 

Turnover Intention pada Karyawan PT Karyamitra Budisantosa Pasuruan”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah stres kerja, kepuasan kerja, dan turnover intention karyawan 

PT Karyamitra Budisantosa Pasuruan? 

2. Apakah stres kerja berpengaruh terhadap turnover intention karyawan PT 

Karyamitra Budisantosa Pasuruan? 

3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intention karyawan 

PT Karyamitra Budisantosa Pasuruan? 

4. Apakah stres kerja dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan 

terhadap turnover intention karyawan PT Karyamitra Budisantosa 

Pasuruan? 
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5. Diantara stres kerja dan kepuasan kerja manakah yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap turnover intention karyawan PT Karyamitra Budisantosa 

Pasuruan? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti, maka 

obyek yang diteliti difokuskan pada karyawan kontrak bagian produksi di PT 

Karyamitra Budisantosa sebanyak 100 orang dengan masalah dibatasi pada 

variabel stres kerja berdasarkan Anoraga (2009:108) dengan indikator: 

tekanan, beban kerja, dan target dan harapan yang tidak realistis; kepuasan 

kerja berdasarkan Issa et al., (2013:528) dengan indikator: kepuasan terhadap 

pekerjaan, kepuasan terhadap gaji, dan kepuasan terhadap rekan kerja; dan 

turnover intention berdasarkan Chen dan Francesco dalam Dharma (2013:4) 

dengan indikator: pikiran untuk keluar, keinginan untuk mencari lowongan, 

dan keinginan untuk meninggalkan organisasi. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mendeskripsikan stres kerja, kepuasan kerja, dan turnover 

intention karyawan PT Karyamitra Budisantosa Pasuruan. 

b. Untuk menguji pengaruh stres kerja terhadap turnover intention 

karyawan PT Karyamitra Budisantosa Pasuruan. 
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c. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention 

karyawan PT Karyamitra Budisantosa Pasuruan. 

d. Untuk menguji pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja secara simultan 

terhadap turnover intention karyawan PT Karyamitra Budisantosa 

Pasuruan. 

e. Untuk menguji pengaruh yang dominan diantara stres kerja dan kepuasan 

kerja terhadap turnover intention karyawan PT Karyamitra Budisantosa 

Pasuruan. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:  

a. Bagi Manajemen Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai 

bahan pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan-keputusan 

yang berkaitan dengan stres kerja dan kepuasan kerja serta pengaruhnya 

terhadap turnover intention, sehingga diharapkan dapat dilakukan 

pencegahan terjadinya turnover yang merugikan perusahaan. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber 

pengetahuan bagi pihak lain, terutama bagi mahasiswa yang sedang 

melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh stres kerja dan 

kepuasan kerja terhadap turnover intention. 


