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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam suatu organisasi. 

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki 

akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, 

dan karya. Kecenderungan pada abad kedua puluh satu adalah tidak ada 

satupun negara yang dapat menolak dan menghindari globalisasi, khususnya 

dalam sektor perekonomian. Globalisasi produksi dan penjualan 

menunjukkan bahwa tingkat persaingans semakin tinggi, dan menuntut 

perbaikan guna mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas karyawan, 

dan melakukan hal-hal dengan lebih baik dan biaya rendah. Bagi perusahaan, 

fungsi sumber daya manusia adalah sebagai pemain kunci dalam menolong 

perusahaan mencapai tujuan strategis ini (Dessler, 2003:3).  

Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang paling penting 

dan harus diperhatikan dalam setiap perusahaan. Alasan pentingnya 

memberikan perhatian yang besar pada sumber daya manusia dikarenakan 

orang-orang (manusia) merupakan salah satu elemen yang ada pada setiap 

perusahaan. Adanya elemen ini akan membuat sumber daya organisasi 

lainnya dapat berjalan.  

Fenomena yang sering terjadi sekarang adalah beberapa organisasi 

mengeluhkan tingginya presentase pergantian karyawan (employee turnover). 

Sebuah studi  di USA menyebutkan bahwa rata-rata tingkat pergantian
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karyawan sebesar 25 % per tahun dengan tingkat pengunduran diri secara 

suka rela yang paling tinggi (Gallon, Gabriel, dan Knudsen, 2003). Tingginya 

tingkat pergantian karyawan telah menjadi masalah yang serius dan 

menyebabkan banyak eksekutif perusahaan yang menghubungkan antara 

tingkat pergantian karyawan dengan kinerja perusahaan (Raymond, 

Hollenbeck, Gerhart, dan Wright, 2003:418). Selain itu, banyak perusahaan 

merasa dirugikan dengan strategi perekrutan yang dijalankan dan merasa sia-

sia karena karyawan yang direkrut memilih bekerja di perusahaan lain.  

Di Jepang, turnover intention jarang terjadi (Wirawan, 2015:631). 

Karyawan akan bekerja untuk perusahaannya sampai pensiun. Hal ini terjadi 

karena sistem manajemen Jepang yang bersifat kekeluargaan.  Jika 

perusahaan mengalami resesi, maka perusahaan tidak akan memecat 

karyawan dan karyawan tidak akan meninggalkan perusahaan. Karyawan 

akan melakukan pekerjaan dengan jam kerja yang lebih sedikit dan 

pemotongan gaji. Selain itu, perusahaan memberikan jaminan sosial yang 

baik. 

Turnover intention adalah keinginan untuk meninggalkan pekerjaan 

secara suka rela (Mobley, 1977). Turnover intention adalah proporsi jumlah 

anggota organisasi yang secara sukarela (voluntary) dan tidak (nonvoluntary) 

meninggalkan organisasi dalam kurun waktu tertentu yang umumnya 

dinyatakan  selama satu tahun (Raymond et al., 2003:419). Wirawan 

(2015:629) mendefinisikan turnover intention adalah berhentinya karyawan 

dari satu perusahaan untuk bekerja di perusahaan lain dengan alasan tertentu. 
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Terjadinya turnover intention sangat tidak diharapkan oleh perusahaan. 

Turnover intention telah menjadi masalah yang serius bagi banyak 

perusahaan saat ini, baik voluntary turnover maupun involuntary turnover 

(Saeed, Waseem, Sikander, Rizwan, 2014). Tingkat turnover intention yang 

tinggi merupakan masalah bisnis yang serius dan tidak dapat diselesaikan 

hanya dengan gaji maupun insentif (Sahi dan Mahajan, 2014). 

Terdapat beberapa alasan mengapa seorang karyawan mengalami 

turnover intention (Wirawan, 2015:625), yaitu: ekonomi, keamanan kerja, 

beban kerja, rekan kerja, karier, kepuasan kerja, keluarga, ingin mendirikan 

usaha sendiri, pemutusan hubungan kerja, melanjutkan pendidikan, dan 

menjadi politisi. Banyak penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan 

faktor penyebab turnover intention. Gill, Ahmed, Rizwan, Farid, Mustafa, 

Saher, Bashir, dan Tanveer (2013) menyebutkan komitmen organisasi, 

keamanan kerja, stres kerja, dan person organization merupakan faktor 

penyebab turnover intention. Saeed, Waseem, Sikander, dan Rizwan (2014) 

menjelaskan kepuasan kerja, prestasi kerja, pergantian pemimpin organisasi, 

kecerdasan emosional, dan komitmen organisasi merupakan faktor penyebab 

turnover intention. Stres kerja menjadi faktor penyebab terjadinya turnover 

intention pada beberapa Hotel Mewah di Seoul Korea (Hwang, Lee, Park, 

Chang, dan Kim, 2014). Duarisingam, Pidd, dan Roche (2009) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa stres dan kepuasan kerja menjadi 

penyebab tunover intention karyawan spesialis alkohol dan obat lain (AOD) 

di Australia. 
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Turnover intention akan menyebabkan kerugian perusahaan. Cascio 

(1991), Tett, dan Meyer (1993) dalam Hwang et al. (2014) menjelaskan 

bahwa turnover intention akan menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan 

biaya yang tinggi dan kehilangan karyawan yang berkompeten. Staw (1980) 

menjelaskan turnover intention akan menyebabkan perusahaan mengeluarkan 

biaya yang lebih banyak untuk proses rekrutmen dan seleksi karyawan baru. 

Pendapat berbeda disampaikan oleh Riley (2006) dalam Saeed et al. (2014) 

bahwa turnover intention akan membawa perubahan positif bagi perusahaan 

dengan direkrutnya karyawan baru yang lebih produktif. 

Perusahaan tidak akan mampu menghentikan turnover intention para 

karyawannya jika tidak mempunyai progrram retensi yang sistematis. 

Program retensi dalam organisasi merupakan tantangan besar bagi 

manajemen. Konteks ini menjelaskan apabila perusahaan tidak dapat 

memenuhi apa yang menjadi keinginan karyawan, maka turnover intention 

akan terjadi (Emami, Moradi, Idrus, dan Almutair, 2012). Perusahaan perlu 

mempunyai kebijakan dan program retensi untuk mempertahankan 

karyawannya. Manajemen retensi adalah upaya sistematik yang dilakukan 

oleh perusahaaan untuk menciptakan dan meningkatkan lingkungan kerja 

yang mendorong para pegawai yang sedang bekerja untuk tetap bekerja dan 

tidak berkeinginan untuk pindah kerja ke perusahaan lain (Wirawan, 

2015:625). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian berkaitan dengan “Analisis Hubungan Stres Kerja, Kepuasan 
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Kerja, dan Komitmen Organisasi Terhadap Turnover intention Karyawan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Solo”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka beberapa 

pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah stres kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover intention 

karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Solo? 

2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover 

intention karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Solo? 

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap turnover 

intention karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Solo? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Menganalisis pengaruh stres kerja terhadap turnover intention karyawan 

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Solo. 

2. Menganalisis pengaruh kepuasan kerjs turnover intention karyawan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Solo.  

3. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap turnover intention 

karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Solo. 

D. Maanfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sarana untuk berpikir ilmiah sesuai disiplin ilmu yang 

ditempuh. 
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b. Sebagai sumber referensi dan informasi tambahan dalam bidang 

ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya yang 

berhubungan dengan stres kerja, kepuasan kerja, komitmen 

organisasi, dan turnover intention. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan 

pertimbangan bagi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Solo untuk 

mengevaluasi sistem yang sudah tercipta sebelumnya didalam organisasi 

dan untuk menerapkan kebijakan yang berhubungan dengan stres kerja, 

kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan turnover intention karyawan. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulis menyusun skripsi dengan membagi menjadi lima bab sederhana 

yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas berkaitan dengan isi 

dan tujuan penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi yang digunakan 

adalah sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I membahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II berisi tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti, yaitu 

berkaitan dengan landasan teori, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang disusun berdasarkan 

penelitian terdahulu. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, meliputi:  

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, 

variabel-variabel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, uji 

instrumen penelitian, dan alat analisis data yang digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab IV menjelaskan gambaran umum objek penelitian, data yang 

diperoleh, analisis data, dan pembahasan dari hasil yang diperoleh. 

BAB V PENUTUP  

Bab V berisi kesimpulan, implikasi penelitian secara teoritis dan 

manajerial, keterbatasan penelitian, dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


