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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan dalam rangka menjalankan kegiatan organisasinya tentu 

memerlukan manajemen yang berkaitan dengan upaya – upaya untuk 

meningkatkan keefektifan organisasi. Sumber daya manusia merupakan peranan 

penting untuk mewujudkan cita – cita organisasi, Manajemen sumber daya 

manusia merupakan suatu pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia dalam 

memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan. Faktor utama dalam 

keberhasilan suatu organisasi adalah sumber daya manusia karena sumber daya 

manusia tersebut yang mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan. Ardana (2012) menyatakan sumber daya manusia adalah harta atau 

aset paling berharga dan paling penting dimiliki oleh suatu organisasi atau 

perusahaan, karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur 

manusia.   

Turnover intention karyawan pada perusahaan menjadi salah satu hal 

penting yang harus menjadi perhatian perusahaa, karena bukan hal yang mudah 

bagi perusahaan untuk meminimalisir tingkat turnover intention yang terus 

meningkat dari waktu ke waktu. Keluar masuknya karyawan dari perusahaan 

adalah suatu fenomena penting dalam kehidupan perusahaan. Pergantian 

karyawan ada kalanya berdampak positif, namun sebagian besar pergantian 

karyawan membawa pengaruh negatif terhadap perusahaan, baik dari segi biaya 
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maupun dari segi hilangnya waktu dan kesempatan untuk memanfaatkan 

peluang.  

Rendahnya kegairahan kerja dan ketidaknyamanan di dalam bekerja akan 

mendorong tenaga-tenaga potensial untuk mengambil langkah keluar dari 

perusahaan (intent to leave) dan mencari pekerjaan di perusahaan lain yang dapat 

memenuhi keinginan mereka. Bila pekerjaan itu cocok dengan kemampuan dan 

kondisi pekerjaan yang nyaman, maka karyawan tersebut akan betah bekerja di 

dalam perusahaan itu. Tetapi jika kondisi pekerjaan yang tidak nyaman maka 

akan terjadinya intent to leave yang tinggi Utama (2001). Andini (2006) 

menyatakan tingkat intent to leave yang tinggi akan menimbulkan dampak yang 

negatif bagi organisasi, hal ini seperti menciptakan ketidakstabilan dan 

ketidakpastian terhadap kondisi tenaga kerja dan peningkatan biaya sumber daya 

manusia yakni berupa biaya pelatihan dan rekrutmen.  

Turnover intention menjadi masalah yang cukup serius di dalam sebuah 

perusahaan. Turnover yang tinggi memperlihatkan bahwa sebuah perusahaan 

tidak mampu untuk mempertahankan kenyamanan dan keamanan dari 

karyawannya. Seperti salah satu fenomena yang terjadi pada perusahaan keramik 

yang berdomisili di wilayah Mojosari pada tahun 2017, karyawan yang berhenti 

bekerja merupakan salah satu tanda bahwa karyawan tersebut telah bersedia baik 

secara sukarela maupun tuntutan dari perusahaan untuk meninggalkan 

pekerjaannya. Untuk mengetahui prosentasi turnover intention pada pabrik 

keramik dapat menggunakan rumus LTO (Labour Turn Over) menurut Hasibuan 

(2002), rumus untuk menghitung besarnya prosentase sebagai berikut: 
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𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 ∶  
Σ(yang keluar − yang diterima)

1
2 (𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙 + 𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟)

 𝑥 100% 

Berikut ini merupakan tabel yang menunjukan prosentase karyawan yang 

keluar dari pekerjaannya dalam kurun waktu tertentu, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini. 

Tabel 1.1 

Data Karyawan Keluar pada Pabrik Keramik di Mojosari 

Tahun 2017 

Bulan Karyawan 

Awal 

Karyawan 

Masuk 

Karyawan 

Keluar 

Karyawan 

Akhir 

Prosentase 

LTO 

Mei 405 0 5 400 1.2 % 

Juni 400 2 17 385 3.8 % 

Juli 385 6 14 377 2.1 % 

Agustus 377 5 12 370 1.8 % 

September 370 7 20 357 3.6 % 

Oktober 357 2 18 341 4.5 % 

Rata – Rata Prosentase LTO 2.9 % 

  Sumber : Personalia Pabrik Keramik di Mojosari 2017 

Pada akhir tahun 2017 prosentase karyawan keluar semakin tinggi, jumlah 

tersebut dimungkinkan meningkat apabila pada dua bulan terakir perusahaan 

melakukan beberapa kebijakan yang mengakibatkan karyawan untuk keluar dari 

pabrik baik secara sukarela ataupun dipaksa oleh pihak manajemen. Sangat sulit 

untuk menentukan berapa ukuran tertentu dimana tingkat turnover sebuah 

perusahaan dapat ditolelir.  
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Tentunya terdapat beberapa alasan mengapa karyawan ingin keluar dari 

tempat kerjanya, dari hasil survey dengan pihak supervisor alasan karyawan 

keluar yakni lokasi tempat kerja, terdapat pekerjaan yang lebih baik, keinginan 

berwiraswasta sehingga menyebabkan karyawan mengundurkan diri dari tempat 

kerjanya, yang kedua terjadinya mutasi yang dilakukan oleh pabrik, ketiga 

habisnya masa kontrak dari pekerja tersebut dan keempat sikap dan perbuatan 

dari pekerja yang kurang baik sehingga mereka diPHK dari tempat kerjanya. 

Berikut merupakan tabel yang menguraikan alasan karyawan keluar dan jumlah 

karyawan yang keluar. 

Tabel 1.2 

Alasan Karyawan Keluar 

Tahun 2016 – 2017 

 Sumber : Personalia Pabrik Keramik di Mojosari 2017 

Zeffane dalam Kurniasari (2005) ada banyak faktor yang membuat 

individu memiliki keinginan untuk berpindah / intention to quit, faktor – faktor 

Keterangan Tahun 

2016 Prosentase 2017 Prosentase 

Mengundurkan 

Diri 

17 37.7 % 19 38.7 % 

Mutasi 6 13.3 % 5 10.7 % 

Habis Kontrak 8 17.7 % 7 14.3 % 

PHK 14 31.3 % 17 34.7 % 

Total Karyawan 

Keluar 

45 100 % 49 100 % 
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tersebut yakni : Kepuasan kerja, Komitmen organisasi dari karyawan, 

Kepercayaan terhadap organisasi, Job insecurity. 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.  

Menurut Mobley et al dalam Ayunda (2010) kepuasan kerja 

mempengaruhi keinginan seseorang untuk keluar dari organisasi, Model Mobley 

menerangkan bahwa proses keluarnya seseorang dari suatu perusahaan dimulai 

dengan meningkatnya ketidakpuasan kerja dari karyawan hal ini meningkatkan 

keinginan untuk keluar. Dalam proses ini individu akan melakukan 

pertimbangan apa yang akan terjadi jika dia keluar dari pekerjaan dan apa yang 

dia harapkan dari pekerjaan barunya, jika kemudian dia melihat bahwa keluar 

sebagai alternatif yang paling memuaskan, maka dia akan mulai mencari 

pekerjaan baru.  

Kepuasan kerja mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan, artinya jika 

kepuasan diperoleh dari pekerjaan maka kedisiplinan baik. Sebaliknya jika 

kepuasan kerja kurang tercapai dari pekerjaannya maka kedisiplinan karyawan 

rendah, Hasibuan (2002). Kedisiplinan bisa tercermin dari tingkat keterlambatan 

karyawan apabila keterlambatan karyawan tinggi tentu akan menganggu 

jalannya kegiatan di perusahaan tersebut, berikut merupakan data keterlambatan 

karyawan. 
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Tabel 1.3 

Keterlamabatan Karyawan (orang) 

Tahun 2017 

Bulan Minggu  

I 

Minggu  

II 

Minggu 

III 

Minggu 

IV 

Jumlah Rata – Rata 

(%) 

Mei 52 99 72 8 230 67 % 

Juni 94 84 4 - 182 53 % 

Juli 35 - 25 28 88 25 % 

Agustus 34 36 15 28 114 33 % 

September 36 59 60 16 171 50 % 

Oktober 26 28 27 25 106 31 % 

 Sumber : Personalia Pabrik Keramik di Mojosari 2017 

Pada tabel 1.3 menunjukkan jumlah keterlambatan karyawan selama 

beberapa bulan, pihak pabrik menyatakan jumlah tersebut sangat besar. Standart 

toleransi yang diinginkan pabrik tidak melebihi 25% dari jumlah total karyawan, 

sehingga toleransi dari keterlambatan selama satu bulan tidak melebihi seratus 

orang. Menurut Handoko (2005) kepuasan kerja mempengaruhi tingkat 

perputaran karyawan dan absensi.  

Perusahaan bisa mengharapkan bahwa bila kepuasan kerja meningkat, 

perputaran karyawan dan absensi menurun. Karyawan nantinya tidak akan 

mudah untuk meninggalkan perusahaan dan kemudian mencari kesempatan di 

perusahaan lain. Karyawan yang merasakan ketidakpuasan cenderung lebih 

sering absen. Mereka sering tidak merencanakan absen, tetapi bila ada berbagai 
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alasan untuk absen, untuk mereka lebih mudah menggunakan alasan-alasan 

tersebut. Karyawan yang tingkat kepuasannya rendah lebih mudah 

meninggalkan perusahaan dan mencari pekerjaan di perusahaan lain. 

Selain kepuasan kerja, faktor penting yang dapat menentukan tingkat 

turnover intention adalah job insecurity (ketidakamanan kerja). Faktor yang 

menyebabkan timbulnya turnover intention (keinginan berpindah) pada 

karyawan adalah pengaruh buruk dari pemikiran disfunctional. Pengaruh 

tersebut akan timbul karena terjadi konflik, perasaan tidak puas dan tidak senang 

terhadap lingkungan kerja yang dapat memicu rasa tidak aman karyawan untuk 

melakukan pekerjaan (job insecurity) (Judge, 2009). Rasa aman dalam konteks 

ini bukan berarti hanya aman dari kecelakaan kerja, tetapi jauh dari itu, rasa 

aman dari ancaman kehilangan pekerjaan. Perasaan aman ini dapat menjadi 

suatu stimulator yang luar biasa di dalam mempertahankan kinerja karyawan 

yang optimal. 

 Kondisi keamanan kerja yang dialami oleh karyawan tentunya berbeda 

antara satu karyawan dengan karyawan lainnya, namun situasi kerja yang tidak 

nyaman atau bahkan tidak aman dapat dirasakan oleh setiap karyawan. Dampak 

ketidakamanan kerja dapat terjadi dalam jangka pendek bahkan jangka panjang. 

Dampak dalam jangka pendek dapat mempengaruhi kepuasan kerja, keterlibatan 

kerja, komitmen dan kepercayaan terhadap pimpinan, sedangkan dalam jangka 

panjang akan berpengaruh terhadap performansi kerja, turnover intention, 

kesehatan fisik, dan juga kesehatan mental (Sverke dalam Setiawan et al, 2011).  
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Faktor-faktor yang mempengaruhi turnover bersifat kompleks dan saling 

berkait satu sama lain, salah satu faktor tersebut adalah variabel organisasi. 

Variabel organisasi yang mempengaruhi turnover adalah kepuasan kerja dan job 

insecurity. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Job Insecurity dan Kepuasan Kerja  Terhadap Turnover Intention  

Karyawan”. 

B. Rumusan Penelitian 

1. Bagaimana Job Insecurity, Kepuasan Kerja, dan Turnover Intention pada 

karyawan Pabrik Keramik di Mojosari? 

2. Apakah ada pengaruh Job Insecurity dan Kepuasan Kerja secara parsial 

terhadap Turnover Intention karyawan? 

3. Apakah ada pengaruh Job Insecurity dan Kepuasan Kerja secara simultan 

terhadap Turnover Intention karyawan? 

4. Variabel mana yang berpengaruh dominan terhadap Turnover Intention 

karyawan? 

C. Batasan Penelitian 

1. Teori dari Turnover Intention dan pemilihan dua variabel yakni Job Insecurity 

dan Kepuasan Kerja yang mempengaruhi, menggunakan pendapat dari 

Zeffane dalam Kurniasari. Indikator dalam Turnover Intention menggunakan 

teori dari Mobley. 

2. Teori dari Greenhalgh,  et  al digunakan sebagai dasar pemilihan variable dan 

indikator dalam  job insecurity. 
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3. Kepuasan Kerja menggunakan teori dari Hasibuan dengan indikator

Kepuasan Kerja Menurut Smith et al.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan Job Insecurity, Kepuasan Kerja, dan Turnover

Intention pada karyawan Pabrik Keramik di Mojosari.

2. Untuk mengetahui pengaruh Job Insecurity dan Kepuasan Kerja secara

parsial  terhadap Turnover Intention.

3. Untuk mengetahui pengaruh Job Insecurity dan Kepuasan Kerja secara

simultan terhadap Turnover Intention.

4. Untuk mengetahui dari kedua variabel, variabel mana yang berpengaruh

dominan  terhadap Turnover Intention.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa :

1. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi permasalah

turnover yang terjadi pada perusahaan tersebut.

2. Bagi penelitian lanjutan, sebagai refrensi pengetahuan mahasiswa tentang Job

Insecurity, Kepuasan Kerja dan Turnover Intention dan dapat dijadikan

sebagai pembanding untuk penelitian pada bidang yang sama.




