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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam 

mencapai tujuan bersama suatu organisasi. Sumber daya manusia juga 

merupakan sentral dalam organisasi sebagai suatu penggerak sumber daya 

lainnya. Setiap organisasi pasti memiliki tujuan, visi dan misi maka manusialah 

yang akan mengelola agar tujuan, visi serta misi tersebut dapat terwujud 

sehingga, perusahaan harus menyadari betul peranan penting sumber daya 

manusia sebagai tenaga kerja yang memiliki kinerja baik untuk dapat 

mewujudkan target yang telah ditentukan. Meskipun didalam perusahaan 

terdapat banyak sumber daya, namun menurut Simamora (2004:4) sumber daya 

manusia dan bagaimana sumber daya ini dikelola merupakan satu-satunya 

faktor yang dapat menunjukkan keunggulan kompetitif potensial.  

Karyawan bagian SDM RSUD Ngudi Waluyo Wlingi merupakan bukti 

bahwa bagian SDM merupakan bagian yang memiliki peran cukup penting di 

dalam organisasi. Layaknya karyawan bagian SDM pada perusahaan lain yang 

merupakan bagian terpenting atau dapat dikatakan sebagai central perusahaan. 

Hal ini dikarenakan bagian SDM merupakan pusat pergerakan dari sebuah 

perusahaan. SDM yang mengatur, mengelola dan menentukan kebijakan 

seperti apa dan bagaimana yang harus diterapkan pada organisasi atau 

perusahaan tersebut.  
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Hasibuan (2013:23) juga mengemukakan bahwa manusia merupakan 

sumber daya yang penting bagi sebuah organisasi yang dimana manusia 

mengelola penyediaan tenaga kerja yang bermutu, mempertahankan kualitas 

organisasi serta pengendalian biaya tenaga kerja. Begitu pula dengan bagian 

SDM pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi ini yang memiliki peran penting 

untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit yang diantara lain adalah 

menentukan sistem atau kebijakan apa yang harus digunakan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, salah satunya dengan 

mengupayakan keseimbangan antara konsumen dengan pihak pelayanan rumah 

sakit dengan rasio 1:1. 

Karyawan bagian SDM RSUD Ngudi Waluyo Wlingi ini juga 

memiliki peran penting dalam kebijaksanaan yang akan di dapatkan oleh 

pegawai, sehingga hal ini juga dapat menjadi salah satu alasan pegawai untuk 

bertahan atau meninggalkan perusahaan. Mempertahankan karyawan 

merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan. Simamora 

(2004:636) menyatakan karyawan yang paling sering meninggalkan 

perusahaan adalah karyawan yang berkompeten, apabila kuantitas dari 

karyawan yang berkompeten keluar tinggi, maka perusahaan harus mencari 

cara untuk mencegah hal ini terjadi.  

Tingkat keluar karyawan tinggi yang terjadi pada perusahaan akan 

menghambat tercapainya target atau tujuan perusahaan. Salah satu upaya untuk 

mencapai target atau tujuan yang diinginkan perusahaan yaitu dengan 

meminimalisasi tingkat turnover intention karyawan. Mobley (2011:100), 
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seorang pakar dalam masalah pergantian karyawan memberikan batasan 

turnover sebagai berhentinya individu dari satu anggota organisasi yang 

bersangkutan. Sinambela (2017:212) mengungkapkan alasan umum karyawan 

keluar dari perusahaan, yaitu perusahaan yang memiliki program 

pengembangan yang baik justru menjadi penyebab karyawan ingin berpindah 

juga dengan berbagai alasan yang dikemukakan, dan umumnya pindah 

keorganisasi lain akan menciptakan tantangan baru bagi pengembang SDM. 

Turnover intentiton sendiri di tinjau dari beberapa sumber dapat di 

tarik pengertian bahwa niat keluar dari suatu organisasi yang dilakukan oleh 

karyawan dimulai dari intensitas bekerja yang menurun dan tingkat 

produktifitas rendah. Hal semacam ini dapat terjadi karena karyawan yang 

memiliki niat berpindah tidak lagi merasa nyaman dengan lingkungan 

organisasinya serta muncul perasaan ingin meninggalkan perusahaan. 

Pergantian karyawan atau keluar masuknya karyawan dari organisasi (turnover 

intention) sendiri adalah suatu fenomena penting dalam suatu organisasi.  

Pergantian karyawan cenderung kepada sesuatu yang negatif atau 

berujung pada kerugian, namun pergantian karyawan juga memiliki dampak 

positif atau memiliki keuntungan seperti yang di kemukakan oleh Dessler 

(2015:372) turnover sejatinya tidak hanya berdampak negatif, namun dapat 

juga berdampak positif manakala yang resign adalah karyawan dengan kinerja 

rendah. Keluarnya tenaga kerja lama dan digantikan dengan tenaga kerja baru 

juga merupakan keuntungan bagi perusahaan karena sama artinya dengan 
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adanya ide-ide, pengalaman, dan juga keterampilan baru yang di bawa oleh 

tenaga kerja baru di perusahaan.  

Dapat dilihat dari keterangan di atas bahwa turnover intention 

merupakan hal penting yang harus di perhatikan, perusahaan harus membuat 

karyawan merasa puas dengan pekerjaan serta lingkungan kerja maupun 

kesejahteraan yang perusahaan berikan untuk karyawannya serta budaya 

organisasi yang kuat, agar karyawan merasa puas dan memaksimalkan diri 

dalam pekerjaanya sehingga tidak memiliki niat keluar dari perusahaanya dan 

membuat perusahaan mengalami kerugian moral maupun finansial.  

Bagian SDM pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memiliki tingkat 

turnover intention yang cukup tinggi, hal ini berdasarkan wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan bagian kepegawaian. Tingkat turnover intention 

yang sering terjadi dalam waktu satu tahun terkahir tentunya membawa 

dampak yang kurang baik bagi perusahaan. Jumlah karyawan SDM yang 

tergolong sedikit membuat perputaran karyawan yang sering terjadi menjadi 

hal yang sangat merugikan. Kekurangan karyawan bahkan hilangnya karyawan 

potensial merupakan dampak yang akan mereka rasakan ketika turnover yang 

sering terjadi ini dibiarkan dan tidak segera diatasi. 

Turnover intention yang cukup tinggi, menandakan bahwasannya 

sebuah perusahaan tidak mampu mempertahankan kenyamanan dan kepuasan 

karyawan. Karyawan yang berhenti bekerja merupakan salah satu tanda bahwa 

karyawan tersebut telah bersedia baik sukarela maupun tuntutan dari 

perusahaan untuk meninggalkan pekerjaannya. Berikut ini merupakan tabel 
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yang menunjukkan prosentase keluar masuk karyawan bagian SDM, untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini : 

Tabel 1.1 : 

Data Keluar-Masuk Karyawan Bagian SDM 

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Pada Tahun 2017 

Bulan Karyawan 

Awal 

Karyawan 

Masuk 

Karyawan 

Keluar 

Karyawan 

Akhir 

Prosentase 

LTO 

Januari 38 2 - 40 5 % 

Februari 40 - - 40 0 % 

Maret 40 1 - 41 22 % 

April 41 - - 41 0 % 

Mei 41  2 39 5 % 

Juni 39 - - 39 0 % 

Juli 39 1 - 40 27 % 

Agustus 40 - - 40 0 % 

September 40 - 1 39 28 % 

Oktober 39 - 2 37 5% 

November 37 - - 37 0 % 

Desember 37 - 2 35 55% 

Rata – Rata Prosentase LTO 12 % 

 Sumber : Bagaian Kepegawaian RSUD Ngudi Waluyo Wlingi 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa masih adanya intensitas 

tingkat turnover intention karyawan pada bagian SDM. Artinya tingkat 
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keinginan keluar karyawan dari perusahaan cukup tinggi. Terjadinya tingkat 

turnover dapat dipicu oleh berbagai macam faktor, Mobley (2011:119) 

menyebutkan faktor internal terjadinya turnover intention karyawan antara lain 

ada budaya organisasi, gaya kepemimpinan, kompensasi, kepuasan kerja dan 

karir. Budaya organisasi merupakan faktor penting pembentuk perilaku 

karyawan. Budaya organisasi dapat membentuk nilai, norma dan pedoman 

yang akan membentuk suatu perilaku (kerja) karyawan yang secara tidak 

langsung akan mengurangi turnover. 

Budaya organisasi merupakan sebuah asumsi dan keyakinan serta 

nilai-nilai dan norma yang ada dalam perusahaan dan dijadikan pedoman oleh 

anggotanya untuk menyelesaikan masalah adaptasi internal maupun eksternal 

(Mangkunegara 2008:113). Nilai dan norma yang berlaku pada perusahaan 

dijadikan pedoman bagaimana karyawan berperilaku, berpakaian, dan juga 

mematuhi aturan-aturan yang berlaku pada perusahaan tersebut yang terbentuk 

menjadi sebuah budaya organisasi tersebut. Budaya organisasi terdiri dari 

karakteristik, nilai-nilai, dan juga norma yang terbentuk dalam perusahaan 

menjadi identitas atau pembeda perusahaan tersebut dengan perusahaan lain.  

Kreitner (2014:62) menyoroti tiga karakteristik penting pada budaya 

organisasi yaitu pertama, memberikan budaya organisasi kepada pegawai baru 

melalui proses sosialisasi. Kedua, pengaruh budaya organisasi terhadap 

perilaku pegawai saat bekerja. Ketiga, budaya organisasi yang bekerja pada 

level yang berbeda. Budaya yang kuat, nilai-nilai utama sebuah organisasi atau 

perusahaan sangat dipegang teguh oleh seluruh karyawannya. Semakin banyak 
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karyawan yang menerima nilai-nilai tersebut dan semakin besar komitmen 

terhadapnya maka semakin kuat budaya perusahaan itu. Budaya yang kuat ini 

akan membentuk kohesivitas, kesetiaan, dan komitmen serta kepuasan terhadap 

perusahaan pada para karyawannya, yang akan mengurangi keinginan 

karyawan untuk meninggalkan organisasi atau perusahaan. 

RSUD Ngudi Waluyo memiliki kegiatan yang rutin dilakukan yaitu 

kegiatan gathering yang biasanya dilakukan oleh masing-masing divisi, 

berdasarkan hasil wawancara hal ini dilakukan untuk meningkatkan 

kekompakan karyawan dan mempertahankan stabilitas terhadap pekerjaan 

mereka. Kegiatan ini juga merupakan salah satu usaha perusahaan untuk 

membentuk budaya organisasi yang kuat. Akan tetapi karyawan kurang dapat 

mengembangkan kreatifitas dalam menyelesaikan pekerjannya. Mereka hanya 

fokus terhadap pekerjaannya sendiri dan kurang memiliki perhatian terhadap 

lingkungan sekitar.  

Karyawan banyak yang merasa ketika mereka telah selesai 

menyelesaikan pekerjaan mereka, maka mereka tidak memiliki tanggung jawab 

terhadap pekerjaan lain atau sekedar membantu rekan kerjanya. Selain itu 

karyawan dinilai memiliki semangat kerja yang rendah. Berdasarkan 

wawancara, dapat diketahui karyawan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dapat 

bekerjasama dan bekerja secara optimal hanya ketika ada akreditasi dan 

kegiatan penilaian perusahaan lainnya. Selain di waktu tersebut karyawan 

hanya bekerja yang sekedar bekerja tanpa memperhatikan hal-hal lain. Ketika 
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budaya organisasi tidak terbentuk dengan baik, maka karyawan tidak merasa 

nyaman dan hal ini membuat karyawan tidak puas terhadap pekerjaannya. 

Banyak perusahaan yang menganggap bahwa cara yang tepat untuk 

menarik, memuaskan, dan mempertahankan karyawan adalah memberikan gaji 

yang tinggi, bonus yang memadai, dan berbagai insentif lainnya, kenyataannya 

walaupun karyawan tersebut pada mulanya sudah melalui tahap rekruitmen 

yang teliti dan telah diberi kompensasi yang memadai masih juga 

meninggalkan perusahaan, karena masih merasa tidak nyaman dalam bekerja. 

Ketidaknyamanan dalam bekerja bukan hanya disebabkan oleh sifat 

dari pekerjaan, tapi lebih banyak disebabkan oleh situasi organisasi dan 

konteks sosialnya. Kepuasan kerja sendiri merupakan sesuatu yang 

menjelaskan perasaan positif karyawan pada pekerjaannya yang dihasilkan 

berdasarkan evaluasi pada karakteristik tertentu (Robbins 2015:46). Karyawan 

dapat menilai seberapa puas atau tidak puas dirinya dengan pekerjaannya. 

Karyawan merasa puas ketika mereka mendapatkan imbalan sesuai dengan 

yang mereka harapkan.  

Kepuasan dan ketidakpuasan karyawan akan berpengaruh secara 

langsung pada perusahaan. Pengaruh ketidakpuasan karyawan yang di 

kemukakan oleh Sinambela (2017:319) menunjukkan bahwa ketidakpuasan 

karyawan dapat merugikan perusahaan, pengaruh ketidakpuasan tersebut antara 

lain : keluar, aspirasi, kesetiaan dan pengabaian. Kepuasan karyawan 

merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, hal ini 

dikarenakan pengaruh yang diberikan dari karyawan yang merasa tidak puas 
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dengan pekerjannya akan sangat merugikan perusahaan. Salah satu yang paling 

berpengaruh terhadap perusahaan adalah keluarnya karyawan dari perusahaan, 

dan hal ini akan sangat merugikan apabila karyawan berkompeten yang 

memilih untuk keluar dari perusahaan. 

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor penting yang membuat 

karyawan mengurungkan niatnya untuk keluar dari suatu perusahaan dimana 

dia bekerja, seperti pendapat Robbins (2015:52). Karyawan yang merasa puas 

akan cenderung memilih tetap tinggal di perusahaannya dan tidak memiliki 

keinginan untuk berpindah atau keluar dari perusahaannya. Berdasarkan 

informasi dari narasumber RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memiliki kebijakan 

rotasi karyawan pada bidang tertentu 4 tahun sekali. Hal ini merupakan 

kebijakan yang baik dimana dengan adanya rotasi maka karyawan akan 

memiliki kesempatan mengembangkan karirnya, namun rotasi karyawan pada 

bagian tertentu yang di terapkan tidak dapat memberikan kesempatan 

mengembangkan karir yang sama bagi setiap karyawan RSUD Ngudi Waluyo 

Wlingi. 

Hal lain yang ditemukan saat wawancara adalah rendahnya 

kesempatan promosi, dimana untuk mendapatkan promosi kenaikan jabatan di 

rumah sakit ini memang sulit bahkan sangat jarang karyawan yang 

mendapatkan promosi kenaikan jabatan. Kecilnya kesempatan promosi 

kenaikan jabatan membuat sebagian karyawan merasa kurang puas dengan 

kebijakan rumah sakit ini, karena mereka merasa pekerjaan mereka kurang 

dihargai ketika tidak ada bentuk apresiasi pada karyawan sehingga dapat 
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diindikasikan sebagai faktor penyebab tingginya angka keluar masuk 

karyawan. 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan, ditemukan adanya 3 orang 

karyawan yang keluar dikarenakan permintaan dari karyawan itu sendiri pada 

tahun 2017. Pihak RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sendiri sangat menyayangkan 

keluarnya karyawan, dikarenakan harapan dari pihak rumah sakit sendiri tidak 

ada pemutusan hubungan kerja dari pihak rumah sakit maupun karyawan 

keluar atas keinginannya sendiri. Berdasarkan informasi dari bagian 

kepegawaian karyawan yang keluar merupakan karyawan yang memiliki etika 

kerja baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan antara harapan 

karyawan dengan perlakuan perusahaan terhadap karyawannya yang 

menimbulkan ketidakpuasan kerja. 

Harnoto (2002:2) menjelaskan bahwa turnover intention ditandai oleh 

berbagai hal yang menyangkut perilaku karyawan, antara lain: absensi yang 

meningkat, mulai malas kerja, naiknya keberanian untuk melanggar tata tertib 

kerja, dan keberanian untuk menentang atau protes kepada atasan. Indikasi-

indikasi tersebut bisa digunakan sebagai acuan untuk memprediksi turnover 

intention karyawan dalam sebuah perusahaan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi turnover bersifat kompleks dan 

saling berkait satu sama lain, diantaranya seperti variabel budaya organisasi 

dan kepuasan kerja. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi dan 
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Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention Karyawan Pada RSUD Ngudi 

Waluyo Wlingi.”  

B. Rumusan Masalah  

 Perumusan masalah diperlukan untuk mengetahui arah penelitian 

yang akan mempermudah melakukan penelitian kedepannya. Dari latar 

belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi budaya organisasi, kepuasan kerja dan turnover 

intention karyawan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi ? 

2. Apakah budaya organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh simultan  

terhadap turnover intention karyawan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi ? 

3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap turnover intention 

karyawan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi ? 

4. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intention karyawan 

pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi ? 

5. Variabel manakah yang lebih berpengaruh terhadap turnover intention 

karyawan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi ? 

C. Batasan Masalah 

Batasan penelitian ini yaitu variabel budaya organisasi mengacu 

pendapat Robbins (2006:279) dengan indikator: inovasi dan pengambilan 

resiko, perhatian, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan,  

stabilitas. Variabel kepuasan kerja menggunakan pendapat Luthans (2008:244) 
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dengan indikator sebagai berikut: puas dengan pekerjaan itu sendiri, puas 

dengan gaji, puas dengan kesempatan promosi pada perusahaan, puas dengan 

pengawasan pada perusahaan, puas dengan rekan kerja. Sedangkan untuk 

variabel turnover intention mengacu pendapat Simamora (2004:626) dengan 

indikator antara lain : 1). Adanya niat untuk keluar, 2). Adanya niat mencari 

pekerjaan baru, 3). Karyawan membandingkan pekerjaan, 4). Adanya 

pemikiran untuk keluar. Penelitian ini dibatasi hanya pada karyawan non PNS 

bagian SDM RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dengan jumlah 35 orang. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka 

tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan budaya organisasi, kepuasan kerja dan turnover  

intention karyawan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh simultan budaya organisasi dan kepuasan kerja 

secara  terhadap turnover intention  pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap turnover intention 

karyawan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention 

karyawan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. 

5. Untuk mengetahui variabel yang lebih besar pengaruhnya terhadap turnover 

intention karyawan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. 
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E. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak yang membacanya. Adapun manfaat dari penelitian ini : 

1. Bagi Pihak RSUD Ngudi Waluyo

Sebagai bahan rujukan serta pertimbangan untuk mengatasi 

masalah turnover intention, budaya organisasi dan kepuasan kerja karyawan 

pada perusahaan tersebut. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran 

dan sumber informasi tentang pengaruh budaya organisasi dan kepuasan 

kerja karyawan terhadap turnover intention . Selain itu juga dapat menjadi 

acuan untuk penelitian selanjutnya. 


