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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber Daya Manusia merupakan motor utama yang sangat penting 

demi kelancaran dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia 

merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Sumber daya manusia 

merupakan salah satu penentu keberhasilan perusahaan karena peran sumber 

daya manusia adalah merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan 

berbagai kegiatan operasional perusahaan. Didalam sebuah organisasi 

keberadaan sumber daya manusia harus dikelola dengan baik agar mampu 

berkontribusi baik bagi sebuah perusahaan. Tetapi  apabila sumberdaya 

manusia tidak dapat dikelola dengan baik hal tersebut dapat membuat 

karyawan tidak bersemangat dalam bekerja karena karyawan merasa tidak 

terpuaskan kebutuhannya dan dapat memicu terjadinya turnover. 

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan adalah 

niat karyawan untuk keluar dari pekerjaannya (turnover intention) hal ini 

dapat membuat para karyawan memilih meninggalkan perusahaanya. 

Turnover intentions merupakan niat karyawan untuk keluar dari pekerjaannya 

dan berharap mendapatkan pekerjaan lain dalam waktu dekat. Angka turnover 

yang tinggi akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan karena hal 

tersebut akan menimbulkan tingginya biaya operasi perusahaan seperti biaya 

seleksi kepegawaian (rekrutmen, tes, wawancara, pencatatan administrasi, dll). 

Tingginya tingkat turnover tenaga kerja dapat diprediksi dari seberapa besar 

keinginan berpindah yang dimiliki karyawan.  
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Tingkat turnover karyawan yang tinggi merupakan ukuran yang sering 

digunakan sebagai indikasi adanya masalah yang mendasar pada organisasi. 

Turnover karyawan dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian 

terhadap kondisi karyawan, juga peningkatan biaya rekrutmen. Oleh karena itu 

suatu perusahaan dituntut untuk dapat mempertahankan karyawannya, seperti 

mampu memberikan balas jasa tinggi dan memahami hal-hal yang mampu 

membuat karyawannya kerasan untuk tetap bekerja tanpa menurunkan kinerja 

perusahaan tersebut secara keseluruhan. 

Tingginya tingkat turnover tenaga kerja dapat diprediksi dari seberapa 

besar keinginan berpindah yang dimiliki anggota (staff) suatu organisasi atau 

perusahaan. Penelitian-penelitian dan literatur yang ada menunjukkan bahwa 

keinginan berpindah seseorang terkait erat dengan kepuasan kerja dan 

komitmen organisasional. Perusahaan tentunya ingin memiliki karyawan yang 

mampu bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan dari perusaahaan. Oleh 

sebab itu perusahaan harus mampu mewujudkan hal tersebut dengan memberi 

kepuasan kerja. Para karyawan tentunya bekerja dapat memperoleh kepuasan 

dari perusahaan tempat ia bekerja. Dimana kepuasan kerja ini nantinya akan 

berpengaruh dalam produktivitas karyawan dalam bekerja. Kepuasaan kerja 

adalah sikap terhadap pekerjaan seseorang, yang menunjukan perbedaan 

antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka 

yakini seharusnya mereka terima. 

Individu yang merasa terpuaskan dengan pekerjaannya cenderung 

untuk bertahan dalam organisasi. Sedangkan individu yang merasa kurang 

terpuaskan dengan pekerjaannya akan memilih untuk keluar dan organisasi. 
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Kepuasan kerja yang dirasakan dapat mempengaruhi pemikiran seseorang 

untuk keluar. Evaluasi terhadap berbagai alternatif pekerjaan, pada akhirnya 

akan mewujudkan terjadinya turnover karena individu yang memilih keluar 

organisasi akan mengharapkan hasil yang lebih memuaskan di tempat lain.  

Selain kepuasan kerja, faktor lain yang mempengaruhi turnover 

intention adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi paling sering 

didefinisikan sebagai (1) keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota 

organisasi tertentu; (2) keinginan untuk berusaha kerasa sesuai keinginan 

organisasi; dan (3) keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan 

organisasi. Komitmen karyawan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 

seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan 

keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. 

Komitmen organisasional menjadi sangat penting bagi organisasi,  

karena komitmen organisasional merupakan prediktor terjadinya turnover 

intentions. Seorang individu masuk ke dalam suatu organisasi dengan 

bermacam kebutuhan, keinginan dan kemampuan, dan mereka berharap dapat 

menemukan sebuah lingkungan kerja dimana individu tersebut dapat 

menggunakan kemampuan serta memenuhi berbagai macam kebutuhan 

dasarnya. Saat individu tersebut menemukan peluang-peluang tersebut dalam 

pekerjaannya, maka komitmen terhadap organisasi akan meningkat. 

Sebaliknya, saat perusahaan gagal memberikan pemenuhan kebutuhan, maka 

komitmen terhadap organisasi cenderung menurun. Karyawan dengan tingkat 
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komitmen organisasi tinggi akan menunjukkan kinerja yang baik, tingkat 

turnover intentions rendah dan tingkat absensi rendah. 

Komitmen organisasi mencerminkan bagaimana seorang individu 

mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi dan terikat dengan tujuan 

tujuannya, salah satunya dengan cara menciptakan rasa kepemilikan terhadap 

organisasi, untuk menciptakan kondisi ini orang harus mengidentifikasi 

dirinya dalam organisasi, untuk mempercayai bahwa ada guna dan manfaatnya 

bekerja di organisasi, untuk merasakan kenyamanan didalamnya, untuk 

mendukung nilai-nilai, visi, dan misi organisasi dalam mencapai tujuannya.  

Kepuasan kerja mendapat banyak perhatian dibanding semua sikap yang 

berhubungan dengan pekerjaan, namun komitmen organisasi juga penting untuk 

diteliti. Kepuasan berkaitan dengan sikap karyawan terhadap pekerjaan, dan 

komitmen berkaitan dengan level organisasi, tetapi hubungan yang kuat antara 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi telah diketahui selama bertahun-tahun.  

Ada banyak karyawan yang puas dengan pekerjaan mereka, tetapi mereka tidak 

menyukai banyak birokrasi organisasi dimana mereka bekerja, atau teknisi 

perangkat lunak tidak puas dengan pekerjaannya, tetapi tetap menjalankan visi 

perusahaan berteknologi tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan karyawan 

berpindah dari tempat kerjanya namun faktor determinan keinginan berpindah 

diantaranya yaitu kepuasan dan komitmen organisasi.  

CV. Dwi Putra Perkasa Garment merupakan salah satu konveksi yang 

berlokasi di Malang. Konveksi ini memproduksi kemeja pria mulai dari kain 

jadi hingga menjadi kemeja siap pakai. Perusahaan konveksi memerlukan 
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karyawan yang banyak dibagian produksi dibandingkan bagian yang lainnnya 

seperti administrasi, akuntan maupun driver. Bagian produksi pada perusahaan 

ini adalah bagian terpenting dari seluruh bagian yang ada. Baik buruknya 

perusahaan konveksi tergantung dari baik dan buruknya hasil kerja karyawan 

bagian produksi. Sehingga perusahaan perlu memberikan kepuasan dan 

menjadikan karyawan berkomitmen terhadap perusahaan agar karyawan tetap 

betah bekerja dan tidak keluar mencari pekerjaan yang lain.  

Berdasarkan wawancara peneliti pada karyawan bagian produksi CV. 

Dwi Putra Perkasa Garment tentang tingginya turnover, menyatakan bahwa 

karyawan yang keluar dari perusahaan dikarenakan merasa kurang puas 

dengan gaji yang diterima. Gaji yang diterima masih jauh di bawah UMR kota 

Malang, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan karyawan setiap harinya. 

Setiap karyawan di perusahaan ini bekerja sesuai dengan job disc yang sudah 

ditentukan seperti bagian kerah, badan, pemasangan kancing, dan bagian 

setrika. Masing-masing karyawan bekerja sesuai dengan bagian yang telah 

diberikan perusahaan. Sedangkan karyawan dapat menghasilkan kurang lebih 

3000/pcs dengan upah yang didapatkan yaitu Rp.300.000 per minggu. 

Sehingga dengan penghasilan tersebut karyawan merasa tidak puas. Selain itu 

banyak karyawan yang keluar dengan alasan ingin mencari perusahaan yang 

memberikan upah yang minimal setara dengan UMK atau lebih. 

Selain permasalahan upah, terdapat hal yang menyebabkan karyawan 

keluar diantaranya adalah karyawan merasa tidak puas dengan rekan kerja. 

Maksudnya terdapat kubu dalam satu perusahaan, dimana kelompok pekerja yang 
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lama dan baru kurang membaur. Hal ini dapat mengganggu kerjasama antara 

karyawan sehingga berdampak pada rasa tidak nyaman dalam bekerja. Selain itu 

karyawan merasa tidak terdapat kejelasan promosi jabatan. Promosi jabatan 

dalam hal ini adalah perubahan status karyawan biasa menjadi karyawan 

memiliki jabatan di atasnya. Pada perusahaan ini terdapat beberapa jenjang 

karyawan yaitu karyawan produksi, koordinator produksi, pengawas dan manager 

produksi. Pada perusahaan ini banyak karyawan yang bekerja sudah lama tetapi 

masih menjadi karyawan produksi, sedangkan ada karyawan yang baru masuk 

namun sudah menjadi koordinator produksi maupun pengawas. Hal ini dapat 

memicu karyawan untuk keluar dari perusahaan.  

Meskipun karyawan merasa tidak puas dengan upah, promosi jabatan dan 

rekan kerja, namun karyawan menyukai dengan pekerjaan itu sendiri. Karyawan 

merasa pekerjaan yang dilakukan saat ini ringan, tidak membutuhkan tenaga yang 

berat, mudah dipelajari dan memberikan kesempatan untuk belajar serta 

menjadikan karyawan lebih maju. Selain itu karyawan juga diberikan bantuan 

teknis oleh pengawas ketika karyawan produksi mengalami kesulitan dalam 

bekerja dan memberikan dukungan untuk bekerja lebih baik lagi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan CV. Dwi Putra Perkasa 

Garment, tingkat komitmen organisasi karyawan masih kurang. Hal ini 

dikarenakan banyak karyawan yang bekerja sudah lama tetapi masih menjadi 

karyawan produksi biasa, sedangkan ada karyawan yang baru masuk namun 

sudah menjadi koordinator produksi maupun pengawas. Sehingga karyawan 

kurang merasa diperhatikan oleh perusahaan yang berakibat hilangnya rasa 
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memiliki terhadap perusahaan oleh karyawan. Sehingga karyawan tidak 

memiliki keterikatan emosional dengan perusahaan serta tidak terlalu terlibat 

dalam kegiatan perusahaan. Karyawan hanya sekedar bekerja dan menerima 

gaji. Adanya promosi jabatan menjadikan karyawan merasa diperhatikan dan 

diperdulikan atas kinerjanya selama ini. Sehingga menimbulkan adanya 

fedback dari karyawan ke perusahaan berupa loyalitas dalam bentuk rasa 

memiliki terhadap perusahaan. Begitu juga sebaliknya karyawan akan merasa 

tidak memiliki perusahaan jika tidak ada fedback dari perusahaan ke karyawan 

berupa penghargaan diri dalam bentuk promosi jabatan. Keluarnya karyawan 

senior tersebut berakibat pada karyawan baru yang berpikiran akan bersikap 

sama dengan karyawan senior meskipun mereka akan kehilangan pendapatan 

jika keluar dari perusahaan. Tidak adanya hubungan emosional dan keluarnya 

karyawan senior menandakan rendahnya komitmen karyawan terhadap 

perusahaan. Data turnover karyawan CV. Dwi Putra Perkasa Garment disajikan 

pada tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Data Turnover  Karyawan CV. Dwi Putra Perkasa Garment 

Malang pada Tahun 2017 

No Bulan 
Jumlah 

Karyawan 

Karyawan 

Masuk 

Karyawan 

Keluar 

Tingkat 

LTO (%) 

1 Januari 40 1 2 5.00 

2 Februari 39 1 2 5.13 

3 Maret 38 0 1 2.63 

4 April 37 1 1 2.70 

5 Mei 37 2 2 5.41 

6 Juni 37 5 0 0.00 

7 Juli 42 4 0 0.00 

8 Agustus 46 0 2 4.35 

9 September 44 0 3 6.82 

10 Oktober 41 0 4 9.76 

11 November 37 1 5 13.51 

12 Desember 33 - - 0.00 

Sumber : CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang, 2018 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tingkat tunrover karyawan 

mengalami fluktuasi, namun kecenderungannya mengalami peningkatan. 

Meskipun turnover intention karyawan mengalami peningkatan yang sedikit, 

akan tetapi jika dibiarkan terus menerus maka akan memberikan dampak yang 

kurang baik pada perusahaan.  

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa karyawan telah 

berkeinginan keluar dari perusahaan. Beberapa karyawan telah mencari 

lowongan pekerjaan di perusahaan yang lain. Sebagian karyawan telah 

mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan yang lain. Berdasarkan hasil 

tersebut menunjukkan bahwa karyawan memiliki keinginan/ niat untuk keluar 

dari CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan mengenai 

hubungan antara kepuasan, komitmen organisasi dan turnover intention maka 

diperlukan suatu kajian penelitian dengan tema “Pengaruh Kepuasan dan 

Komitmen Organisasi terhadap Turnover Intention Pada Karyawan CV. 

Dwi Putra Perkasa Garment Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis 

membuat perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana turnover intention, kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

karyawan pada CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang ? 
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2. Apakah kepuasan kerja dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap

turnover intention karyawan pada CV. Dwi Putra Perkasa Garment

Malang?

3. Dari variabel kepuasan kerja dan komitmen organisasi manakah yang lebih

kuat berpengaruh terhadap turnover intention karyawan pada CV. Dwi

Putra Perkasa Garment Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan pada CV. Dwi Putra Perkasa 

Garment Malang adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan tentang turnover intention, kepuasan kerja dan

komitmen organisasi karyawan pada CV. Dwi Putra Perkasa Garment

Malang

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja dan komitmen

organisasi terhadap turnover karyawan pada CV. Dwi Putra Perkasa

Garment Malang

3. Untuk menentukan pengaruh yang lebih kuat antara variabel kepuasan

kerja dan komitmen organisasi terhadap turnover karyawan CV. Dwi Putra

Perkasa Garment Malang

D. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan untuk membatasi jangkauan 

penelitian yang akan dilakukan sehingga objek yang diteliti menjadi lebih 
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fokus dan jelas. Adapaun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Teori kepuasan yang digunakan adalah teori Teori dua faktor (two factor 

theory).  

2. Karyawan yang diteliti adalah karyawan bagian produksi. 

3. Karyawan yang diteliti adalah karyawan yang sudah bekerja lebih dari 1 

(satu) tahun. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada  karyawan 

dan perusahahaan untuk mengurangi tingkat turnover karyawan melalui 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi penelitian yang 

berkaitan dengan pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

terhadap turnover intention. 


