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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia adalah hal yang begitu sangat penting dalam

menentukan keefektifan berjalannya suatu perusahaan. Sehingga sudah

seharusnyalah perusahaan  melakukan investasi dengan cara melaksanakan

fungsi dari sumber daya manusia yaitu memulai perekrutan, penyeleksian,

sampai pada mempertahankannya. Namun  terkadang fenomena yang ada dan

sering terjadi pada perusahaan adalah manakala kinerja perusahaan yang sudah

baik bisa menjadi rusak atau bahkan buruk, baik secara tidak lagsung maupun

secara langsung oleh berbagai kompleknya perilaku karyawan.

Wujudnya dari perilaku itu adalah keinginan pindah/keluar dari pekerjaan

(turnover/intention to leave) karena berbagai macam alasan dan sebab. Banyak

kasus yang terjadi tiba-tiba karyawan yang paling loyal dan berkompeten

diperusahaan tiba-tiba mengatakan saya ingin  pindah/keluar kerja. Tentunya hal

ini bergalayut dipikiran para pengusaha maupun para manajer sumber daya

manusia (SDM) perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar

yang pernah mengalami karyawannya yang tiba-tiba mengajukan pindah/keluar

secara mendadak. Pertanyaan besar yang sering muncul mengenai hal ini adalah

apakah soal ini semata hanya karena soal uang atau finansial. Kenyataan yang

sering kita lihat para pengusaha maupun manajer sumber daya manusia (SDM) di

perusahaan, terkadang lebih memilih untuk menaikan gaji dan tunjangan untuk
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karyawan. Menaikan gaji dan tunjangan bukanlah suatu hal yang salah, bahkan

hal ini menjadi keharusan dilakukan ketika dapat menjadi motivasi utama yang

menyebabkan karyawan pindah/keluar dari tempat mereka bekerja. Ternyata tak

disadari bahwa bukan saja karena faktor finansial akan tetapi juga banyak

karyawan melakukan pindah/keluar disebabkan dari faktor-faktor non-finansial.

Menurut Tower Watson dengan penelitiannya yang pernah dilakukan

pada tahun 2013 pada salah satu perusahaan konsultan ternama yang berbasis di

New York Amerika Serikat, menyatakan 80% karyawan resign atau berhenti

dengan alasan berupa non-finansial, dengan beberapa variasi mulai dari

hubungan kepada atasan, pelanggan (customer), sesama rekan kerja, tidak ada

ruang pengembangan karir bagi karyawan, suasana atau lingkungan kerja yang

kurang mendukung, adanya tantangan baru dan berbagai alasan lainnya.

Berkeinginan pindah/keluar dari pekerjaan dapat diartikan  adalah

sebagai salah satu pergerakan tenaga kerja keluar dari perusahaan (turnover),

bisa berupa pengunduran diri, pindah keperusahaan lain, pemberhentian, atau

bahkan kematian karyawan. Pengertian turnover intentiona adalah keinginan

karyawan untuk berpinda dari perusahaan yang semula lalu keperusahaan lain

tentunya perusahaan yang dianggap lebih baik, menurut Harnoto (2002) dalam

Firmanto dan Kistyanto (2013). Adapun Pengertian turnover intention menurut

Zeffane (2003) dalam Hanafiah (2014) adalah suatu niat dari karyawan untuk

berhenti dari pekerjaannya secara sukarela dan menurut pilihannya sendiri.

Apabila tingkat terjadinya turnover yang tinggi pada suatu perusahaan maka hal
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ini bisa berdampak negatif bagi perusahaan, cenderung bisa mendorong

terjadinya ketidakstabilan terhadap kondisi tenaga kerja dan juga bisa

meningkatkan pengeluaran biaya sumber daya manusia yakni berupa biaya

rekrutmen dan sampai pada dilakukanya pelatihan-pelatihan kembali oleh

perusahaan.

Adapun menurut Riyanto (2008), karyawan berpindah kerja bisa terjadi

pada daerah-daerah yang jumlah permintaan tenaga kerjanya terbilang cukup

tinggi seperti pada kota-kota besar yang memiliki jumlah industrinya banyak. Hal

ini bisa terjadi pada level bawah, menengah maupun pada level atas. Apabila

sering terjadi karyawan yang melakukan pindah kerja, bisa mengganggu

kelancaran pekerjaan di perusahaan, apabila hal ini sering terjadi, juga dapat

berakibat pada pencapaian dari tujuan perusahaan tidak bisa maksimal. Maka

sudah seharusnyalah pada organisasi/perusahaan perlu me-manage sumber

daya manusia yang dimiliki dengan sebaik-baiknya, terutama sumber daya yang

potensial harus dipertahankan agar menjaga kelangsungan dan perkembangan

perusahaan dimasa yang akan datang. Maka dari itu sumber daya manusia

(karyawan) harus dipelihara dan dijaga dengan sangat baik agar mereka loyal dan

tidak pindah mencari pekerjaan atau perusahaan lain. Perpindahan karyawan

(employee turnover) dianggap sangat penting untuk diperhatikan karena hal ini

bisa memberikan dampak tidak menguntungkan bagi organisasi/perusahaana.

Employee turnover mengarah pada kenyataan akhir yang dihadapi

perusahaan (kehilangan sejumlah karyawan) pada periode tertentu, sedangkan
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pada keinginan pindah kerja  (turnover intention) mengarah pada terjadinya

dampak terburuk dari ketidakmampuan organisasi dalam mengelola prilaku

individu, sehingga karyawan memiliki keinginan pindah kerja yang tinggi,

menurut Booth dan Hamer (2007) dalam Hanifah (2014).

Tingginya tingkat turnover menjadi masalah cukup serius bagi

perusahaan, khususnya pada perusahaan-perusahaan swasta yang rentan atau

sering mengalami turnover. Trjadinya turnover karyawan merupakan masalah

yang penting yang dampaknya dapat mempengaruhi kemampuan disetiap

sektor-sektor dalam menarik dan mempertahankan bakat terbaik dari karyawan,

menurut Thakri (2015). Pertumbuhan perusahaan-perusahaan swasta di

Indonesia akhir-akhir ini berkembang begitu pesat, melihat dari bertambah

banyaknya perusahaan-perusahaan swasta seperti perusahaan swasta asuransi,

jasa, perbankan, batu bara, konstruksi, proferti, manufaktur dan banyak

perusahaan swasta lainnya. Sejauh ini pertumbuhan yang berkembang sudah

sangat pesat baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini juga mempengaruhi

persaingan, baik dalam perubahan demografi, sosial ekonomi, IPTEK, kompetisi

pasar maupun pada sumber daya manusiannya.

Terbukti pada perusahaan-perusahaan swasta yang ada di provinsi Jawa

Tengah banyak membuka lowongan kerja untuk mengisi beberapa kekosongan

tenaga kerja di perusahaan, yang itu dimuat di berbagai macam media, baik surat

kabar, media elektronik maupun Disnaker setempat. Banyak dijumpai hampir

semua wilayah Solo Raya, khususnya kabupaten Sukoharjo sesuai dengan  data
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yang tercatat pada DISNAKER kabupaten Sukoharjo bahwa dari tahun 2014-2016

terdapat angka yang selalu cukup tinggi pada kebutuhan lowongan kerja maupun

pencari kerja pada perusahaan yang ada di kabupaten Sukoharjo, dapat

dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Pencari Kerja dan  Lowongan

Tahun Pencari Kerja Lowongan
2014 4.431 3.392

2015-2016 4.582 4208
Total 9013 7600

Data Disnaker, 2016

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat angka yang selalu

tinggi pada kebutuhan lowongan kerja maupun pencari kerja pada perusahaan-

perusahaan yang ada di kabupaten Sukoharjo. Hal ini menandakan bahwa

adanya ketidakstabilan yang terjadi pada pengelolaan sumber daya manusia

(SDM) perusahaan-perusahaan di kabupaten Sukoharjo. khususnya pada

perusahaan swasta yang terbilang sangat sering dan banyak memuat iklan

lowongan kerja untuk kebutuhan perusahaan-perusahaan manufaktur dan jasa

yang ada disekitar lingkungan kabupaten Sukoharjo.

Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa

Tengah. Pusat pemerintahan berada di Sukoharjo, sekitar 10 km sebelah selatan

Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surakarta di utara,

Kabupaten Karanganyar di timur, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung

Kidul di selatan, serta Kabupaten Klaten di barat. Sukoharjo adalah kota yang
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sangat nyaman, kota yang asri dan menjadi dambaan seperti slogan dari

Sukoharjo yaitu Sukoharjo Makmur. Sukoharjo terkenal dengan hasil pertanian,

kerajinan, produksi jamu serta perusahaan-perusahaan manufaktur baik kecil

maupun besar.

Kemajuan kabupaten Sukoharjo cukup pesat, dengan terus bertambah

banyaknya perusahaan-perusahaan swasta dari berbagai banyak jenis, ada

perusahaan  kecil sampai pada perusahaan besar seperti asuransi, jasa,

perbankan, proferti, industri manufaktur dan banyak lainnya. Semakin

bertambah dan berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta kabupaten

Sukoharjo, tentunya membutuhkan  sumber daya manusia yang propesional dan

berkompeten guna menentukan  keefektipan  berjalannya suatu perusahaan.

Melihat kondisi terus bertambah dan berkembangnya perusahan-perusahaan

swasta di kabupaten Sukoharjo, maka hal ini adalah salah satu bagian dari masa

dilakukannya perekrutan karyawan pada perusahaan-perusahaan baru dan

sedang berkembang yang ada di kabupaten sukoharjo. Hal ini guna memenuhi

posisi-posisi yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan. Dari kondisi semacam

inilah berpotensi terjadinnya prilaku dari karyawan perusahaan-perusahaan

swasta yang ada di kabupaten Sukoharjo  mengalami yang namanya keinginan

pindah/keluar dari pekerjaan (turnover/intention to leave). Guna mengetahui

ciri-ciri adanya permasalahan turnover pada perusahaan-perusahaan swasta

berikut hasil riset pendahuluan dengan cara wawancara secara langsung kepada

30 orang sebagai karyawan yang latar belakangnya adalah dari karyawan-
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karyawan swasta dari perusahaan-perusahaan manufaktur dan jasa di kabupaten

sukoharjo dan yang pernah mengalami turnover, sebagai berikut: dengan tujuh

indikator pertanyaan mengenai: (1) Pada saat ini karyawan berkeinginan

pindah/berhenti kerja, (2) Akan pindah kerja apabila ada peluang atau

penawaran kerja di tempat lain, (3) Perusahaan tempat bekerja sekarang belum

memberikan fasilitas-fasilitas kerja yang mendukung, (4) Perusahaan kurang

memberikan kesempatan jenjang karir, (5) Kurang puasnya terhadap pemberian

gaji dan pengaturan tunjangan serta isentif dari perusahaan, (6) Karyawan

merasa seperti belum menjadi bagian dari perusahaan seutuhnya, (7)

Perusahaan dimata karyawan tidak memiliki arti yang besar sehingga

menyebabkan loyalitas terhadap perusahaan kadang naik-turun. Dari hasil

wawancara dengan menggunakan 7 indikator pertanyaan diatas, 30 orang

karyawan semuanya relatif sama menjawab bahwa mengalami hal tersebut.

Tentunya pernyataan-pernyataan dari hasil wawancara tersebut harus

dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan objek dan sampel yang lebih

banyak. Berawal dari latar belakang masalah ini, penulis ingin mencari tau lebih

mendalam lagi dengan cara melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan

judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Pindah Kerja

(turnover/intention to leave) Karyawan Pada Perusahaan Swasta Kabupaten

Sukoharjo.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah

dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pengembangan karir terhadap keinginan pindah

kerja karyawan perusahaan swasta Kabupaten Sukoharjo?

2. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap keinginan pindah kerja

karyawan perusahaan swasta Kabupaten Sukoharjo?

3. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap keinginan pindah

kerja karyawan perusahaan swasta Kabupaten Sukoharjo?

1.3. Tujuan Penelitian

Bardasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari

penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh faktor-faktor variabel penyebab keinginan   pindah

kerja karyawan perusahaan swasta Kabupaten Sukoharjo yaitu

pengembangan karir, kompensasi, dan komitmen organisasi.

1.4. Manfaat Penelitia

1. Bagi Perusahaan-Perusahaan Swasta Kabupaten Sukoharjo: Manfaat dari

penelitian ini bisa menjadi acuan untuk memperbaiki dan mengembangkan

sistem yang sudah sesuai dengan kondisi sumber daya manusia terutama

pada perusahaan-perusahaan swasta Kabupaten Sukoharjo.
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2. Bagi Almamater: manfaat dari penelitian ini agar bisa dijadikan bahan

masukan atau sumbang saran pemikiran yang membangun, dalam rangka

pengembangan model materi kuliah serta pada penelitian selanjutnya di

bidang studi manajemen secara umum maupun khususnya manajemen

sumber daya manusia.

3. Bagi Peneliti Lain: Supaya menambah pengetahuan dan wawasan berfikir

serta mendapat literatur  penelitian tentang masalah keinginan pindah kerja

(turnover/intention to leave) karyawan di Indonesia.


