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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Aprilioni dalam Triono (2012), menyatakan sumber daya manusia menjadi 

sember daya paling penting dari sebuah perusahaan karena memberikan 

bakat, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan-tujuan 

perusahaan. Untuk itu sumber daya manusia harus dapat mengatur 

pendapatan dan pengeluaran yang efektif dan efisien bagi perusahaan melalui 

kinerja yang optimal melalui elemen sumber daya itu sendiri yaitu karyawan. 

Sumber daya manusia tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu aset 

terpenting bagi kemajuan dan pengembangan suatu perusahaan (Kusumah 

dalam Handoko dan Hani, 2004). Dalam berbagai kegiatan perusahaan perlu 

ikut andil dalam memperhatikan karyawan agar mampu memberikan yang 

terbaik terhadap perusahaan. Jika perusahaan tidak terlalu memberikan 

perhatian terhadap karyawan dan tidak memenuhi kebutuhannya maka 

karyawan tersebut biasanya meninggalkan pekerjaan mereka (turnover). 

Fenomena yang terjadi saat ini mengharuskan sebuah perusahaan untuk 

selalu melakukan berbagai macam cara agar sanggup mempertahankan 

bisnisnya dan sanggup membangun keunggulan dari para pesaing yang lain, 

tentunya memiliki kinerja yang sangat baik. Demi terwujudnya kinerja yang 

baik dalam tubuh perusahaan dapat dilihat dari kinerja secara keuangan 

maupun nonkeuangan. Agar dapat meningkatkan kinerja dan sanggup 
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melampaui para pesaing dan memenangkannya, perusahaan harus memiliki 

perencanaan yang baik dalam mengelola bisnisnya. 

Sumber daya manusia menjadi pilihan utama karena menjadi acuan 

keberhasilan perusahaan. Peranan sumber daya manusia dalam kegiatan 

operasional sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam hal merencanakan, 

melakukan, serta mengontrol seluruh ruang lingkup kegiatan perusahaan. 

Karyawan dan perusahaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 

Karyawan memegang peran utama dalam menjalankan roda kehidupan 

perusahaan. Biasanya karyawan yang puas dengan apa yang diperolehnya 

dari perusahaan akan memberikan lebih dari apa yang diharapkan dan 

karyawan tersebut akan terus berusaha memperbaiki kinerjanya (Karnita 

dalam Sahlan dan Asnawi, 1999). Oleh sebab itu perusahaan melakukan 

sebuah aktivitas berupa merekrut karyawan kemudian seleksi karyawan dan 

membuat latihan kerja demi menciptakan karyawan yang berkualitas 

sehingga dapat mempertahankan karyawan ditubuh perusahaan.   

Terjadinya turnover diawali dengan timbulnya niat perilaku individu untuk 

sukarela meninggalkan profesi atau organisasi (Rachmah dalam Arianto, 

2006). Tindakan ini melainkan suatu perasaan yang timbul akibat suatu 

permasalahan yang dialami oleh karyawan. Meningkatnya turnover telah 

menjadi masalah bagi banyak perusahaan bahkan beberapa banyak 

mengalami frustasi ketika mengetahui proses rekuitmen yang telah berhasil 

menjaring staf yang berkualitas ternyata menjadi sia-sia pada akhirnya, 
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karena staf yang direkrut tersebut telah memilih pekerjaan diperusahaan yang 

lain (Gusmanto dalam Luthans dan Fred, 2006). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

dan menguji dengan mengambil judul ANALISIS PENGARUH 

KEPUASAN KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPENSASI 

TERHADAP TURNOVER INTENTION KARYAWAN DI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. 

 

B. Perumusan Masalah 

Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan sebuah lembaga 

perguruan tinggi muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan. 

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 

pendidikan maka semakin banyak juga perguruan tinggi yang di dirikan oleh 

swasta maupun negeri. Untuk itu, semakin banyaknya perguruan tinggi yang 

berdiri maka banyak juga sumber daya manusia yang di butuhkan. Sumber 

daya manusia tidak bisa dipisahkan dalam ruang lingkup perguruan tinggi 

karena sebagai penggerak dalam berbagai aktifitas dan rutinitas. Oleh sebab 

itu, pimpinan perguruan tinggi harus bekerja keras untuk mencari dan 

mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas agar tujuan 

perguruan tinggi dapat tercapai. Untuk dapat mempertahankan karyawan 

yang berkualitas, perguruan tinggi harus memperhatikan kebutuhan-

kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh karyawan misalnya berupa kepuasan 

kerja, lingkungan kerja dan kompensasi sehingga sumber daya manusia yang 
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ada dapat bekerja dengan nyaman dan mengurangi niat karyawan untuk 

berpindah kerja. 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover Intention 

Karyawan di Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap turnover Intention 

Karyawan di Universitas Muhammadiyah Surakarta?  

3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap turnover Intention Karyawan di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, bagian ini diungkapkan 

tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention 

Karyawan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover intention 

Karyawan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap turnover intention Karyawan 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1 Manfaat teoritis  

a) Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh 

Kepuasan kerja, Lingkungan kerja dan Kompensasi terhadap Turnover 

Intention Karyawan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b) Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan bagi penulis, 

memperkuat penelitian terdahulu dan diharapkan memberikan 

kontribusi pada perkembangan literatur maupun penelitian dibidang 

manajemen.  

2 Manfaat praktis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi 

bahan pertimbangan yang bisa digunakan oleh pimpinan perusahaan 

untuk mengurangi turnover karyawan.  

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi 

pembaca. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini menjadi refrensi 

untuk penelitian selanjutnya.  

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi. 

Penelitian ini terbagi dalam lima bab yang akan disusun dengan sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 
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