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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kinerja suatu perusahaan seringkali ditentukan oleh kondisi dan perilaku 

karyawan yang dimiliki perusahaan terebut. Suatu organisasi, tanpa didukung 

karyawan yang sesuai baik segi kuantitatif, kualitatif, strategi dan 

operasionalnya, maka organisasi itu tidak akan mampu mempertahankan 

keberadaanya, mengembangkan dan memajukan dimasa yang akan datang 

(Rivai,2009). Organisasi membutuhkan sumber daya manusia atau karyawan 

dalam rangka pencapaian tujuannya secara efektif dan efisien. Tersedianya 

sumber daya yang profesional telah menjadi kebutuhan strategis perusahaan atau 

organisasi.  

Kebutuhan ini didasari oleh pemahaman bahwa manusia adalah penentu 

atas kinerja organisasi. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional 

bagi sebuah perusahaan kadang-kadang mengalami kendala. Kendala tersebut 

bisa muncul dari faktor organisasi maupun dari dalam diri karyawan sendiri. 

Salah satunya bentuk kendala tersebut berupa keinginan pindah kerja (turnover 

intention) yang berujung pada keputusan karyawan untuk meninggalkan 

pekerjaanya. Turnover diartikan sebagai proses bahwa karyawan akan 

meninggalkan organisasi. Sementara turnover intention adalah sebuah pengukur 

terhadap keinginan karyawan untuk keluar (Dewi dan Wibawa, 2016:763).  

Turnover ini memiliki dampak negatif yang besar terhadap organisasi 

dibidang keuangan karena tingginya tingkat turnover intention mengakibatkan 
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pembengkakan pada biaya-biaya lain seperti pembengkakan rekrutmen 

karyawan dan biaya pelatihan. Keinginan untuk keluar dapat dipengaruhi oleh 

dua faktor yaitu faktor individu dan faktor organisasi. Faktor individu yang 

dapat menyebabkan keinginan untuk keluar dapat berupa pekerjaan, konflik 

keluarga, stres kerja serta rendahnya kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 

Sedangkan faktor organisasi yang dapat menyebabkan keinginan untuk keluar 

antara lain faktor gaji, pekerjaan yang berat, jam kerja yang tidak fleksibel serta 

lingkungan kerja yang tidak mendukung (Riley,2011). Efek negatif tingginya 

tingkat Turnover karyawan juga dapat menimbulkan pemborosan biaya yang 

cukup besar karena perusahaan harus menginvestasikan biaya untuk rekruitmen, 

pelatihan, orientasi, pengawasan dan lembur (Suryani,2011). Oleh karena itu 

perlu diketahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada turnover intention 

sehingga kecenderungan terjadinya turnover dapat ditekankan.  Beberapa 

penelitian dan referensi yang ada menunjukan bahwa turnover intention terkait 

dengan stres kerja dan kepuasan kerja. 

Stres kerja merupakan tekanan emosional yang dialami seseorang yang 

sedang menghadapi tuntutan yang besar, kendala-kendala dan adanya 

kesempatan yang sangat penting yang dapat mempengaruhi emosi, pikiran, dan 

kondisi fisik seseorang (Effendy,2002:303).  Termasuk kendala/ tuntutan yang 

dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkannya dan yang dihasilkannya, 

dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting. 

Adapun faktor penghambat lainnya yaitu, tekanan yang dirasakan oleh 

karyawan yang ditimbulkan oleh faktor organisasi. Dalam perkembangannya, 

ada beberapa faktor organisasi yang secara positif mampu menimbulkan stres 
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ditingkat kerja. Diantara konflik, keterasingan, peraturan kerja, beban kerja, 

gaya kepemimpinan dan struktur organisasi. Karyawan yang bekerja dengan 

volume pekerjaan yang banyak belum tentu mendapatkan tekanan kerja seperti 

karyawan yang bekerja dengan volume pekerjaan yang sedikit. Beberapa sumber 

stres menurut cooper (2008) dianggap sebagai sumber stres kerja karena kondisi 

pekerjaan , hubungan interpersonal, masalah  peran, kesempatan pengembangan 

karir dan struktur organisasi. Kondisi kerja yang buruk berpotensi menjadi 

penyebab karyawan mudah jatuh sakit, mudah stres, sulit berkonsentrasi dan 

menurunya produktifitas kerja. 

Stres terjadi ketika ada ketidakseimbangan yang dirasakan antara 

tekanan dan sumber untuk mengatasi situasi tertentu (Ward & Abbey, 2005). 

Stres dapat digambarkan dengan cara yang berbeda dilihat dari tingkat tekanan, 

yaitu (1) hypo-stress, tekanan yang terlalu sedikit atau kebosanan bisa menjadi 

sumber stres, sering mengambil bentuk emosi terpendam, frustasi, atau apatis 

dan depresi; (2) eu- stress, pada tekanan optimal, individu berkembang 

memaksimalkan kinerja.  

Perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu 

perusahaan  pembelian dan penjualan alat-alat smartphone. dengan penelitian 

tentang  stres kerja menemukan bahwa sebagian besar karyawan yang bekerja 

diperusahaan yang sangat besar atau yang memiliki struktur yang jelas, 

mengalami stres. Karyawan stres karena harus bekerja memenuhi target dalam 

bekerja dan tidak tahu apa yang diharapkan oleh manajemen (Elisabeth, 2007). 

Kenyataan seperti ini mungkin banyak dialami pekerja di Indonesia, dimana 

perusahaan atau organisasi tidak punya garis garis haluan yang jelas, aturan 
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main, visi dan misi yang seringkali tidak dikomunikasikan pada seluruh 

karyawannya. Akibatnya, sering muncul rasa ketidakpuasan kerja, ketegangan, 

menurunnya prestasi hingga akhirnya timbul keinginan untuk meninggalkan 

pekerjaan. 

Selain faktor stres kerja penyebab turnover intention, kepuasan  kerja 

juga menjadi salah satu penyebabnya. Kepuasan mencerminkan sikap tenanga 

kerja terhadap pekerjaanya. Apabila kepuasan kerja karyawan terpenuhi, mereka 

akan cenderung memiliki motivasi yang tinggi terhadap perusahaan, sebaliknya 

ketidakpuasan kerja akan mengakibatkan tingginya tingkat keluar masuk 

karyawan, mogok kerja, ketidakhadiran dan tidakan-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, kepuaan  merupakan evaluasi 

yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak 

senang atau puas dalam bekerja (Rivai,2009:856). Masalah  kepuasan  kerja 

merupakan hal mendasar, yang dirasakan dapat mempengaruhi pemikiran 

seseorang untuk keluar dari tempatnya bekerja dan mencoba untuk mencari 

pekerjaan lain yang lebih baik dari tempat sebelumnya. 

PT. World Innovative Telecommunication  merupakan perusahaan 

multinasional yang bergerak dibagian pemasaran  smartphone OPPO. Retail dan 
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trading untuk smartphone ini  mengikuti teknologi terbaru dengan kualitas 

terbaik. Perusahaan ini mulai masuk ke indonesia pada tahun 2014. 

Proses trunover biasanya ditandai dengan timbulnya kondisi dimana 

karyawan memiliki niat untuk meninggalkan perusahaan (widjaja et al.2006). 

Fenomena Trunover Intention yang terjadi di PT. World Innovative 

Telecommunication berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 

beberapa karyawan yaitu karyawan sering mengeluh dengan pekerjaannya 

mereka merasa tidak puas selama bekerja di PT. World Innovative 

Telecommunication sehingga karyawan sering membuat beberapa masalah 

seperti karyawan mulai malas bekerja, absensi karyawan meningkat, 

peningkatan protes terhadap atasan dan pelanggaran tata tertib.  

Fenomena stres kerja yang terjadi di PT. World Innovative 

Telecommunication berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 

beberapa karyawan, hal tersebut timbul karena adanya beberapa masalah seperti: 

beban kerja yang berlebih, target yang harus dicapai,  tanggung jawab overload/ 

terlalu tinggi, dan rekan kerja yang kurang berjalan dengan baik. 

Selain itu, fenomena kepuasan kerja yang terjadi di PT. World 

Innovative Telecommunication Sragen adalah ketidakpuasan baik mengenai 

kerja sama dengan rekan kerja yang kurang baik dan kondisi kerja yang tidak 

mendukung pekerjaan itu sendiri. Semua hal ini  kadang dikeluhkan karyawan. 

Data keluar masuk karyawan PT. World Innovative Telecommunication  bulan 

februari 2018 sampai juni 2018 yang dapat dilihat tabel 1.1 berikut ini. 
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Tabel 1.1. data Turnover Karyawan PT. World Innovative 

Telecommunication 

Bulan Jumlah 

karyawan 

awal 

Karyawan 

masuk 

Karyawan 

keluar 

Karyawan  

akhir 

% karyawan 

keluar (turnover 

intention) 

Februari 2018 151 0 2 149 1,3% 

Maret 2018 149 1 4 146 2,0% 

April 2018 146 2 7 141 3,4% 

Mei 2018 141 2 9 134 5,0% 

Juni 2018 134 4 12 126 6,1% 

 Sumber : Data PT. World Innovative Telecommunication , 2018 

 

Dari Tabel 1.1 menunjukan terlihat bahwa jumlah turnover pada PT. 

World Innovative Telecommunication dari bulan februari 2018 sampai juni 

2018 relatif tinggi. Terlihat jumlah turnover 1,3% dari bulan februari menjadi 

6,1% pada bulan juni 2018. Angka trunover ini relatif cukup tinggi dan sudah 

pasti berdampak negatif untuk PT. World Innovative Telecommunication, 

karena harus mengeluarkan biaya untuk mencari karyawan pengganti dan 

melakukan pelatihan bagi karyawan tersebut. Dengan menggunakan rumus % 

turnover  sebagai berikut: 

𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 ∶  
Σ(yang keluar − yang diterima)

1
2 (𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙 + 𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟)

 𝑥 100% 

Terlihat tingkat turnover dari bulan ke bulan terus meningkat. Tingkat 

turnover pada bulan juni menunjukan 6,1. Data diatas mengidikasi terdapat 

tingkat turnover yang tidak normal. Hal ini karena proporsi jumlah karyawan 

yang secara sukarela dan tidak sukarela meninggalkan organisasinya dikatakan 

normal jika berada pada 5-10% pertahun (Ridlo,2012). Berdasarkan wawancara 

dengan Human HRD (Human Resources Departement) diperoleh alasan  

karyawan  keluar dari perusahaan, yaitu  karyawan diterima kerja di perusahaan 

lain, dan merasa beban kerja yang dialami cukup berat. 
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Gambaran yang telah disampaikan di atas mengidikasikan adanya beban 

kerja yang cukup tinggi sebagai seorang karyawan di PT. World Innovative 

Telecommunication yang dapat memicu terjadinya ketidakpuasan terhadap 

pekerjaanya dan stres kerja. Ketidakpuasan terhadap pekerjaanya, karyawan  

memiliki masalah dengan rekan kerja, upah gaji dan supervisor yang dirasa 

masih tidak mencukupi kebtutuhan karyawan. Ditambah lagi dengan 

pengangkatan atau promosi membutuhkan masa kerja yang cukup lama dengan 

syarat dan ketentuan yang memberatkan sehingga pengangkatan jabatan atau 

promosi membutuhkan waktu lama. Sedangkan yang timbul dalam stres kerja 

menurunnya kepuasan kerja tersebut yang dapat memicu keinginan keluar atau 

turnover intention dari karyawan yang berimplikasi meningkatnya turnover 

karyawan. Hal ini memunculkan kecemasan pada karyawan dalam jenjang 

karier.  

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 kerja pada PT. World Innovative Telecommunication memiliki 

beberapa masalah, faktor-faktor penyebab stres (stressor) adalah faktor 

lingkungan, faktor individual dan faktor organisasional (Robbin, 2006) dari 
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salah satu faktor yang dialami karyawan PT. World Innovative 

Telecommunication adalah faktor individual, dimana sudah disinggung pada 

fenomena kedua yaitu tentang adanya ketidakpastian tentang jenjang karier 

sehingga karyawan tidak memiliki semangat dalam bekerja yang dapat 

menimbulkan stres. 

Waspodo dkk (2013:108) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

kepuasan kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover 

intention. Yuda dan Ardana (2017:5342) dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa stres kerja berpengaruh poitif dan signifikan terhadap turnover intention. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi stres yang dirasakan oleh karyawan 

maka akan semakin tinggi turnover intention karyawan.  

Alasan penulis meneliti turnover intention dikarenakan turnover intention 

yang terjadi di PT. World Innovative Telecommunication 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. 

Oleh karena itu, dalam berbagai permasalahan dan uraian yang di atas, 

maka peneliti tertarik melakukan penelitina dengan judul “Pengaruh Stres 

Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention Karyawan (Studi 

pada PT. World Innovative Telecommunication di Sragen Jawatengah)” 
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B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana stres kerja, kepuasan kerja, dan turnover intention karyawan PT. 

World Innovative Telecommunication Sragen? 

2. Apakah variabel  stres kerja berpengaruh  terhadap turnover intention 

karyawan PT. World Innovative Telecommunication Sragen? 

3. Apakah variabel  kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intention 

karyawan PT. World Innovative Telecommunication Sragen? 

4. Apakah stres kerja dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan 

terhadap turnover intention karyawan PT. World Innovative 

Telecommunication Sragen? 

C. Batasan Masalah 

Peneliti membatasi ruang lingkup masalah untuk mempermudah penelitian 

dan agar penelitian tidak terlalu luas. 

1. Batasan pada objek ditunjukan pada karyawan tetap pada PT. World 

Innovative Telecommunication di Sragen. 

2. Sedangkan batasan-batasan variabel meliputi. 

a. Variabel turnover intention, berdasarkan Chen dan Francesco dalam 

Dharma (2013:4) dengan indikator: pikiran untuk keluar, keinginan 

untuk mencari lowongan, dan keinginan untuk meninggalkan 

organisasi. 

b. Variabel stres kerja, berdasarkan Anoraga (2009:108) dengan indikator: 

tekanan, beban kerja, dan target yang tidak realistis. 
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c. Variabel kepuasan kerja, berdasarkan issa et al, (2013;528) dengan 

indikator: kepuasan terhadap pekerjaan, kepuasan terhadap gaji, dan 

kepuasan terhadap. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan beberapa 

tujuan yaitu: 

1. Untuk mendiskripsikan masalah stres kerja, kepuasan kerja dan turnover 

intention pada karyawan tetap di PT. World Innovative Telecommunication 

di Sragen. 

2. Untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap turnover intention pada 

karyawan tetap di PT. World Innovative Telecommunication di Sragen. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention 

pada karyawan tetap di PT. World Innovative Telecommunication di 

Sragen. 

4. Untuk mengetahui stres kerja dan kepuasan kerja  terhadap turnover 

intention pada karyawan tetap di PT. World Innovative Telecommunication 

di Sragen. 

5. Untuk mengetahui pengaruh yang dominan diantara stres kerja dan 

kepuasan kerja terhadap turnover intention pada karyawan tetap di PT. 

World Innovative Telecommunication di Sragen. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen perusahaan 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfat dan bahan 

pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan-keputusan yang 

berkaitan dengan stres kerja dan kepuasan kerja serta pengaruhnya terhadap 

turnover intention. Sehingga dapat dilakukan terjadinya turnover yang 

merugikan peruahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini semoga menjadi referensi tambahan bagi 

penelitian selanjutnya dibidang manajemen pada umumnya dan manajemen 

sumber daya manusia pada khususnya yang berkeinginan melakukan 

penelitian tentang stres kerja, kepuasan kerja dan turnover intention. 
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