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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan dan kesuksesan suatu perusahaan sangat ditentukan dari 

bagaimana perusahaan mengelola sumber daya yang dimilikinya, hal 

tersebutlah yang membuat para pengusaha sadar akan nilai investasi karyawan 

sebagai salah satu aset penting perusahaan. Sumber daya merupakan 

kemampuan untuk berbuat sesuatu, dan memanfaatkan kesempatan yang ada, 

dan kemampuan untuk bisa membebaskan diri dari kesulitan yang dialami 

(Ardana,dkk.2012:5). Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari 

daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya 

ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya 

dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya (Hasibuan, 

2013:244). 

Manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang penting 

disebuah organisasi. Organisasi perlu mengatur sumber daya manusia untuk 

mencapai tujuannya secara efektif, dengan senantiasa melakukan investasi 

untuk penerimaan, penyeleksian dan mempertahankan sumber daya manusia 

yang potensial agar tidak berdampak pada perpindahan karyawan (Anis et al., 

2003). Disinilah dituntut adanya peranan penting manajemen sumber daya 

manusia (MSDM) dalam sebuah bisnis. 
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 Perkembangan organisasi dewasa ini menemui permasalahan dalam 

hal perputaran karyawan. Hal ini dapat mengakibatkan permasalahan dalam 

organisasi yang pada kenyataannya terdapat banyak konsekuensi negatif 

dalam organisasi jika tingkat turnover karyawan tinggi (Randhawa, 2007). 

Turnover mengarah pada kenyataan akhir yang dihadapi suatu organisasi 

berupa jumlah karyawan yang meninggalkan organisasi pada periode tertentu, 

sedangkan keinginan karyawan untuk berpindah (turnover intention) mengacu 

pada hasil evaluasi individu mengenai kelanjutan hubungan dengan organisasi 

yang belum diwujudkan dalam tindakan pasti meninggalkan organisasi. 

Turnover dapat berupa pengunduran diri, perpindahan keluar unit organisasi, 

pemberhentian atau kematian anggota organisasi, keinginan untuk 

meninggalkan suatu organisasi umumnya didahului oleh niat karyawan yang 

dipicu antara lain oleh ketidakpuasan karyawan terhadap pekerjaan serta 

rendahnya komitmen karyawan untuk mengikatkan diri pada organisasi 

(Jimad, 2011). 

Penelitian lainnya oleh Nasution (2009), menyatakan bahwa kepuasan 

kerja merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan di lingkungan 

kerja seperti kebutuhan terhadap pekerjaan si pekerja, tingkat supervisi, 

hubungan sesama pekerja, kesempatan promosi yang memadai, dan tingkat 

upah yang memadai. Kepuasan kerja sangat menentukan bagus tidaknya 

kinerja dari seorang karyawan. Jika karyawan merasa puas dengan 

pekerjaannya, maka mereka akan terpacu untuk berbuat lebih baik lagi. 
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Kepuasan kerja adalah gambaran spesifik seseorang terhadap 

pekerjaannya dan komitmen organisasi adalah gambaran besarnya (Yaqin, 

2013). Sedangkan Mathis dan Jackson (2009:99) mengemukakan bahwa 

komitmen organisasi adalah tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja 

terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada di dalam 

organisasi tersebut. Komitmen organisasi secara umum didefinisikan sebagai 

elemen inti dari loyalitas terhadap organisasi, identifikasi dengan organisasi, 

dan keterlibatan dalam organisasi. 

Organisasi membutuhkan karyawan berkomitmen untuk menghadapi 

kompetisi, karena komitmen organisasi adalah keadaan psikologis yang 

mengikat karyawan untuk sebuah organisasi (Jafri, 2010). Choonga et al. 

(2012) mengemukakan karyawan yang berkomitmen untuk organisasi mereka 

akan memiliki keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi 

tertentu, karyawan juga akan bersedia untuk menempatkan upaya besar dalam 

pekerjaan mereka atas nama organisasi. 

Dari beberapa faktor diatas yang telah dijelaskan penulis ingin 

mengetahui bagaimana pengaruh keduanya di dalam turnover intention pada 

karyawan PT. Indo Acidatama Kebakkramat. Sehingga dalam penelitian ini 

penulis mengambil judul “PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN 

KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP TURNOVER INTENTION 

PADA PT. INDO ACIDATAMA KEBAKKRAMAT”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis dapat merumuskan 

permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intention di PT.Indo 

Acidatama Kebakkramat ? 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap turnover intention di 

PT.Indo Acidatama Kebakkramat ? 

3. Apakah kepuasan kerja dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan  

secara bersama-sama terhadap turnover intention di PT.Indo Acidatama 

Kebakkramat ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention PT.Indo 

Acidatama Kebakkramat. 

2. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap turnover intention 

PT.Indo Acidatama Kebakkramat. 

3. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap turnover intention 

PT.Indo Acidatama Kebakkramat. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat 

menambah ilmu peneliti dalam pengetahuan yang berhubungan dengan 

kepuasan kerja dan komitmen karyawan.. 

b. Diharapkan  dapat memberikan gambaran  yang lebih konkrit dan 

kontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen Sumber Daya Manusia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi dan bukti empiris tentang pengaruh kepuasan kerja 

dan komitmen karyawan terhadap turnover intention sebagai masukan bagi 

perusahaan. 

b. Diharapkan penelitian ini mampu meningkaatkan kinerja pegawai sehingga 

pekerjaan yang dilakukan dan tujuan yang ingin dicaoai sesuai berdasarkan 

visi pegawai. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman isi dari skripsi maka penulis 

memberikan gambaran secara garis besar masing-masing bab secara 

keseluruhan skripsi ini terbagi dalam bab yang terdiri dari: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

skripsi. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini berisi teori yang meliputi pengertian turnover 

intention, kepuasan kerja, komitmen organisasi serta referensi yang 

mendukung dan berhubungan dengan permasalahan yang 

dikemukakan. Penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, kerangka 

pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini berisi tentang penjelasan dari populasi, sampel, dan 

sampling, data dan sumber data, metode pengumpulan data,  

definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan dibahas gambaran umum dari perusahaan 

PT.Indo Acidatama Kebakkramat data-data yang diperoleh dari 

hasil kuesioner, hasil analisis dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini akan menyimpulkan permasalahan yang dibahas 

berdasarkan analisa yang telah dilakukan, disertai keterbatasan 

penelitian dan saran-saran. Pada bagian kesimpulan ini merupakan 

penjelasan inti dari hasil penelitian, sedangkan bagian saran 

merupakan anjuran atau pandangan penulis untuk hasil penelitian 

skripsi ini.  

 




