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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan derasnya arus informasi dan 

cepatnya mobilitas manusia, modal, barang dan jasa, semakin terlihat pula sifat 

ketergantungan dan sekaligus persaingan yang tajam antar bangsa. Dalam masalah 

angkatan kerja, di era globalisasi ini akan terus berubah secara cepat dan dramatis 

(Riva’i, 2005). Meningkatnya persaingan tersebut terjadi pada dunia industri. 

Perusahaan satu dengan perusahaan lainnya saling bersaing dalam menghasilkan 

produk yang bermanfaat dipasaran masyarakat. Namun, setiap perusahaan tidak 

dapat berjalan secara mandiri, melalui sumber daya manusia yang ada 

didalamnyalah perusahaan tersebut bergerak.  

Sumber daya manusia dalam artian tenaga kerja atau orang-orang yang 

berada dalam suatu organisasi merupakan aset perusahaaan yang sangat penting, 

hal ini dikarenakan manusia merupakan sumber daya yang selalu dibutuhkan 

dalam setiap proses produksi barang dan jasa. Cascio (dalam Novliadi, 2007) 

menyatakan bahwa manusia adalah sumber daya yang sangat penting dalam 

bidang industri dan organisasi, oleh karena itu pengelolaan sumber daya yang 

mencakup penyediaan tenaga kerja yang bermutu, mempertahankan kualitas dan 

mengendalikan biaya ketenagakerjaan merupakan hal yang penting untuk 

diperhatikanh oleh perusahaan. Untuk dapat bersaing dengan industri/perusahaan 

yang sejenis lainnya, perusahaan harus mempunyai keunggulan yang kompetitif 
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yang sangat sulit ditiru oleh perusahaan lain, dan itu semua hanya akan diperoleh 

dari karyawan yang produktif, inovatif, kreatif selalu bersemangat dan loyal. 

Karyawan yang memenuhi kriteria seperti itu hanya akan dimiliki melalui 

penerapan konsep yang tepat dengan memperhatikan kesejahteraan SDM atau 

karyawan perusahaan tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan 

karyawan dapat dilihat melalui kepuasan kerja yang dirasakan. 

Semakin besar suatu perusahaan, semakin banyak karyawan yang bekerja 

didalamnya, sehingga besar kemungkinan timbulnya permasalahan didalamnya 

dan permasalahan manusianya. Banyaknya permasalahan manusiawi ini 

tergantung pada para karyawan itu berasal. Semakin maju suatu masyarakat, 

makin banyak permasalahan. Semakin tinggi kesadaran karyawan akan hak-

haknya, makin banyak permasalahan yang muncul. Semakin beragam nilai yang 

dianut para karyawannya, makin banyak permasalahan yang berkembang. Salah 

satunya adalah keluarnya karyawan dari perusahaan atau yang sering disebut 

dengan turnover. 

Dalam lingkungan perusahaan, turnover merupakan hal yang sudah sering 

terjadi. Terjadinya turnover merupakan hal yang tidak diharapkan oleh 

perusahaan. Perusahaan selalu berusaha ingin memberikan kesejahteraan yang 

terbaik bagi karyawannya agar tetap tinggal di perusahaan tempat ia bekerja. 

Pergantian karyawan yang disebabkan oleh pengunduran diri, akan menyulitkan 

perusahaan karena berkaitan dengan implementasi program kerja yang telah 

ditetapkan (Gomes, dalam Nasution, 2009). Menurut Bluedron (dalam Jewell & 

Siegall, 1998) istilah turnover dibagi menjadi dua pengertian yaitu pengertian 
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generik dan pengertian khusus. Dalam pengertian generik, pindah kerja mengacu 

pada perubahan dalam keanggotaan dari organisasi yaitu posisi yang ditinggalkan 

oleh pemegang jabatan yang keluar untuk digantikan pendatang baru. Dalam 

pengertian yang khusus, pindah kerja mengacu pada anggota organisasi yang 

keluar. 

Ada beberapa kasus yang berkaitan dengan intensi turnover karyawan. 

Adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan karyawan perusahaan perkebunan 

sawit grup Bumi Waras berujung pada pengunduran diri karyawan. Merasa 

tuntutannya tidak digubris, 482 karyawan PT. Tunas Baru Lampung tbk (TBL) 

Kabupaten Mesuji memutuskan hubungan kerja dengan pihak perusahaan. 

Keputusan pengunduran diri ratusan karyawan PT TBL itu diambil setelah 

melalui proses negosiasi yang amat panjang dengan pihak perusahaan. Mereka 

kecewa dengan sikap manajemen perusahaan yang tidak mengindahkan tuntutan 

para karyawan agar pimpinan TBL Chia Hai Chui ganti. Proses negosisasi antara 

karyawan dengan pihak manajemen perusahaan berlangsung cukup alot dan tidak 

mendapatkan titik temu. Para karyawan tetap bersikeras agar pimpinan TBL Chia 

Hai Chui harus ganti. namun, pihak manajemen tetap mempertahankan 

pimpinannya Chia Hai Chui.  Bahkan, pihak manajemen memberi opsi kepada 

karyawan untuk mengundurkan diri jika tidak mau menerima keputusan 

perusahaan yang tetap mempertahankan Chia Hai Chui sebagai pimpinan. 

Adapun alasan 482 karyawan yang meminta manajemen PT TBL mengganti Chia 

Hai Chui sebagai pimpinan, lantaran seluruh karyawan PT TBL merasa mendapat 

intimidasi dari Chia Hai Chui selama ia memimpin TBL. Selama kepemimpinan 
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Chia Hai Chui sejak 2003 hingga 2012, terkesan arogan didalam mempekerjakan 

pekerja bahkan terkesan tidak manusiawi, sebagai mana karyawan telah lelah 

bekerja tetapi malahan dihina dengan kata-kata kotor. "Kami kerap mendapat 

perlakukan yang tidak pantas dan manusiawi. Sebab, kami merasa dirugikan 

dengan perilaku seperti itu, terlebih bila kami baru selesai kerja, seharusnya 

mereka menghargai keletihan kami sebagai buruh, ini malah kami di maki-maki 

dengan kata-kata kotor kalau kami beristirahat," terang salah seorang karyawan 

berinisial W. Keputusan pengunduran diri ratusan karyawan ini merupakan 

puncak dari aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan karyawan sebelumnya. 

Tuntutan karyawan tidak lain agar pihak perusahaan segera mengganti pimpian 

dengan alasan sikap pimpinan tidak lagi etika/tidak manusiwi serta ditaktor selalu 

memkasakan kehendak sendiri tanpa memikirkan karyawan yang bekerja (Endra, 

2012). Senada dengan fenomena tersebut adanya aksi mogok kerja di Rumah 

Sakit  Paramasidhi Singaraja, Bali, berlanjut dengan pengunduran diri empat 

orang karyawan pada instansi pelayanan kesehatan tersebut. Keempat karyawan 

yang mengundurkan diri berasal dari tiga pegawai di bagian personalia, serta satu 

petugas pada Instalasi Rawat Darurat (IRD) RS Paramasidhi. Terkait pengunduran 

diri para karyawan tersebut, beberapa petugas mengungkapkan masih ada sekitar 

13 orang lagi yang akan mengundurkan diri, dan saat ini sudah membuat surat 

pernyataan serta menunggu pembayaran gaji dari pihak menejemen RS 

Paramasidhi. Setelah dikonfirmasi, alasan pengunduran diri tersebut adalah 

beberapa karyawan mengaku kesulitan, khususnya guna mengembangkan diri 

dalam karir mereka di RS Paramasidhi. "Selama pihak manejemen tidak mau 
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membenahi sistem yang saat ini digunakan, saya yakin kondisi ini akan terus 

terulang karena sudah banyak yang mengundurkan diri sebelum aksi mogok kerja 

mereka lakukan," ujar salah seorang karyawan. Sebelumnya, sejumlah tenaga 

medis dan nonmedis di RS Paramasidhi melakukan aksi mogok kerja dengan 

tuntutan tunjangan hari raya yang sempat dijanjikan, namun tidak dipenuhi pihak 

manejemen (Aksara, 2010). 

Fenomena turnover juga terjadi di salah satu perusahaan yang berada di 

kawasan Sukoharjo yang bergerak dibidang garmen dan tekstil. Perusahaan 

tersebut adalah PT. Dan Liris. Berdasarkan hasil interview awal peneliti dengan 

ibu R yang menjabat sebagai Staf HRD (Human Resource and Development) pada 

tanggal 28 Mei 2012, data terbaru pada tahun 2012 menyebutkan karyawan yang 

keluar dari devisi garmen pada bulan januari berjumlah 10 orang, pada bulan 

februari 8 orang, pada bulan maret 11 orang dan pada bulan april 6 orang.  

Sedangkan dari devisi tekstil karyawan yang keluar pada bulan januari 6 orang, 

bulan februari 4 orang, bulan maret tidak ada dan pada bulan april 1 orang. 

Terhitung dari bulan januari hingga bulan april tahun 2012 terdapat 35 karyawan 

bagian garmen dan 11 karyawan bagian tekstil yang keluar dari perusahan.  Hal 

ini menunjukkan jumlah karyawan yang keluar dari perusahaan tergolong cukup 

tinggi. 

Terjadinya turnover karyawan dapat merugikan perusahaan. Perusahaan 

akan kehilangan sejumlah karyawan dan kehilangan ini perlu diganti dengan 

karyawan baru, sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya mulai dari 

perekrutan sampai mendapatkan karyawan yang siap pakai. Hal ini jelas akan 
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merugikan perusahaan dalam berbagai segi khususnya biaya dan waktu. Ada 

beberapa faktor penyebab timbulnya intensi turnover pada karyawan, diantaranya 

usia, lama kerja, tingkat intelegensi, dan organisasi. Siagian (2001) menyatakan 

bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya keinginan pindah kerja adalah 

kepuasan kerja yang kurang dirasakan karyawan di tempat bekerja.  

Kepuasan kerja merupakan suatu sikap yang positif dan menyangkut 

penyesuaian diri yang sehat dari para karyawan terhadap kondisi kerja dan situasi 

kerja, termasuk didalamnya masalah finansial, kondisi sosial, kondisi fisik, dan 

kondisi psikologis (As’ad, 2001). Perasaan-perasaan yang berhubungan dengan 

kepuasan atau ketidakpuasan kerja cenderung lebih mencerminkan penaksiran 

dari karyawan yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman kerja. 

Kepuasan kerja yang kurang dirasakan oleh karyawan dapat menyebabkan 

keinginan pada diri karyawan untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Sebab-

sebab kepuasan kerja kurang itu dapat beraneka ragam seperti penghasilan rendah 

atau dirasakan kurang memadai, kondisi kerja yang kurang memuaskan, hubungan 

yang tidak serasi, baik dengan atasan maupun dengan para rekan sekerja, 

pekerjaan yang tidak sesuai dan berbagai faktor lainnya.  

Hasil penelitian Novliadi (2007) yang berjudul intensi turnover karyawan 

ditinjau dari budaya perusahaan dan kepuasan kerja, menunjukkan bahwa 

hubungan antara budaya perusahaan dan kepuasan kerja dengan intensi turnover 

karyawan bersifat negatif, dimana semakin tinggi tingkat kepuasan kerja 

karyawan dan semakin kuat budaya perusahaan maka semakin rendah tingkat 

intensi turnover karyawan. Senada dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan 
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oleh Alam & Mohammad (2010) dalam jurnalnya yang berjudul “Level of Job 

Satisfaction and Intent to Leave among Malaysian Nurses” dengan menggunakan 

sampel data dari 153 perawat di salah satu rumah sakit pemerintah di Perlis, 

Malaysia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tenaga keperawatan yang 

cukup puas dengan pekerjaan mereka dalam enam aspek kepuasan kerja yaitu 

diantaranya kepuasan dengan atasan, variasi pekerjaan, penutupan, kompensasi, 

rekan kerja dan manajemen kebijakan (HRM), menunjukkan tingkat yang lebih 

rendah dirasakan niat mereka untuk meninggalkan rumah sakit dan pekerjaan 

mereka.  

Menurut Mobley dkk (dalam Munandar, 2001) menyatakan bahwa setelah 

tenaga kerja menjadi tidak puas terhadap pekerjaan mereka, akan terjadi beberapa 

tahap dan salah satunya adalah berpikir untuk meninggalkan pekerjaan sebelum 

keputusan untuk meninggalkan pekerjaan diambil. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat dari kepuasan kerja berkorelasi dengan pemikiran-pemikiran untuk 

meninggalkan pekerjaan, dan bahwa niat untuk meninggalkan kerja berkorelasi 

dengan meninggalkan pekerjaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “ Apakah ada hubungan antara kepuasan kerja dengan intensi turnover 

pada karyawan ? “. Mengacu pada rumusan masalah tersebut penulis tertarik 

untuk   mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan antara Kepuasan Kerja 

dengan Intensi Turnover Pada Karyawan PT. DAN LIRIS Sukoharjo”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara kepuasan kerja dengan intensi turnover. 

2. Untuk mengetahui sumbangan efektif kepuasan kerja terhadap intensi 

turnover karyawan. 

3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja karyawan. 

4. Untuk mengetahui tingkat intensi turnover karyawan. 

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh aspek-aspek kepuasan kerja 

terhadap intensi turnover. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen PT. Dan Liris 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam rangka meningkatkan kemajuan perusahaan. Sehingga manajemen dapat 

membuat kebijakan yang berdampak pada peningkatan kepuasan kerja karyawan 

dan dapat mencegah meningkatnya turnover yang merugikan baik bagi 

perusahaan maupun karyawan itu sendiri. 

2. Bagi Ilmuwan 

Diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi dan wacana pemikiran 

tentang hubungan antara kepuasan kerja dengan intensi turnover pada karyawan. 

Selain itu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khasanah 

hasil penelitian dan pengembangan khusunya dibidang psikologi dan organisasi. 


