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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kualitas dan perkembangan suatu organisasi diperlukan peran dari 

sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung ke suksesan perusahaan. Suatu 

perusahaan tidak selalu bergantung pada bagaimana perusahaan memiliki 

karyawan yang produktif, memmiliki potensi, berkompeten, tetapi bagaimana 

perusahaan dapat memberi dorongan yang dapat mempengaruhi produktivitas 

kerja karyawan. Faktor sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan penting 

agar karyawan berperan sebagai faktor perencana, pelaksana, serta pengendali 

yang tetap berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dari perusahaan. Sumber 

daya manusia yang produktif akan dapat mengaplikasikan rancangan yang 

dijadikan sebagai sasaran atau target dari suatu organisasi (Sentana Dan Surya, 

2017).  

Sumber daya manusia (SDM) menentukan keefektifan suatu organisasi 

karena sumber daya manusia merupakan aspek krusial (Fahrizal dan Utama, 

2017) Sebuah perusahaan menginginkan sumber daya manusia yang unggul, 

produktif dan berkompeten, maka perusahaan perlu untuk mempertahankannya. 

Hal ini menyangkut banyaknya perusahaan yang memiliki masalah turnover 

intention. Turnover intention menurut Harnoto (2002:2) adalah kadar atau 

intensitas dari keinginan karyawan untuk keluar dari perusahaan dan banyak 
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alasan yang menyebabkan timbulnya turnover intention ini diantaranya adalah 

keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 

Tingginya tingkat turnover intention saat ini telah menjadi masalah 

serius bagi banyak perusahaan bahkan beberapa perusahaan mengalami frustasi 

ketika mengetahui proses rekrutmen yang telah berhasil menjaring staf yang 

berkualitas pada akhirnya ternyata menjadi sia-sia karena staf yang direkrut 

tersebut telah memilih pekerjaan di perusahaan lain.  

Turnover intention merupakan suatu keadaan dimana pekerja memiliki 

niat atau kecenderungan yang dilakukan secara sadar untuk mencari pekerjaan 

lain sebagai alternatif di organisasi yang berbeda. Kadiman dan Indriana (2012) 

berpendapat bahwa intensitas turnover yang terlalu tinggi dapat menyebabkan 

perusahaan tidak mendapatkan manfaat dari program peningkatan kinerja 

karyawan karena perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk merekrut 

karyawan baru. 

Berbagai definisi tentang turnover intention sering kali diungkapkan 

oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Menurut Lekatompessy (2003) dalam  

Sentana dan  Surya (2017)turnover intention lebih mengarah pada kenyataan 

akhir yang dihadapi organisasi berupa jumlah karyawan yang meninggalkan 

organisasi. 

 Namun, turnover intention mengacu pada hasil evalusasi individu 

mengenai kelanjutan hubungannya dengan organisasi dan belum ditunjukkan 

tindakan pasti meninggalkan organisasi. Turnover intention merupakan suatu 

hal yang sangat tidak dikehendaki oleh suatu perusahaan.  
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Tingginya tingkat turnover intention akan menimbulkan dampak negatif 

bagi perusahaan yang dapat menciptakan ketidak stabilan dan ketidakpastian 

(ucertainity) terhadap kondisi tenaga kerja serta dalam peningkatan sumber 

daya manusia. Turnover intention yang tinggi dapat menunjukan bahwa 

perusahaan tidak efektif, sehingga perusahaan dapat kehilangan karyawan yang 

sudah memiliki pengalaman sebelumnya dan perusahaan perlu melatih kembali 

karyawan baru. 

Menurut Jimad (2011) dalam Mahardika dan Wibawa (2017)Turnover 

dapat berupa pengunduran diri, perpindahan keluar unit organisasi, 

pemberhentian atau kematian anggota organisasi, keinginanuntuk 

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 

keinginan berpindah kerja (turnover intention) pada karyawan dapat 

dipengaruhi oleh faktor kepuasan kerja yang dirasakan di tempat kerja. Riyanto 

(2008) dalam Widyantara dan Ardana (2017)berpendapat bahwa, dimana 

tingkat kepuasan kerja yang tinggi dapat menekan timbulnya keinginan keluar 

karyawan dari pekerjaannya secara signifikan. Kepuasan kerja yang dimaksud 

adalah perilaku positif yang ditunjukan karyawan dalam merespon semua 

perlakuan, keputusan, dan kebijakan yang dilakukan perusahaan (Sidharta et 

al., 2011).. dalam Widyantara dan Ardana (2017) 

Untuk mengurangi terjadinya turnover intention pada perusahaan maka 

perusahaan setidaknya meningkatkan tingkat kepuasan kerja karyawan. 
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Kepuasan kerja merupakan sesuatu yang bersifat individual dan setiap individu 

memiliki tingkat kepuasan berbeda sesuai sistem nilai yang berlaku pada 

dirinya (Rivai dan Sagala, 2011:856) dalam penelitian  Sentana  dan Surya 

(2017). Karyawan yang merasa puas akan menunjukan sifat dan prilakunya 

dalam bekerja apakah peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan sudah sesuai 

dengan nilai dirinya.  

Begitu pula sebaliknya apabila karyawan yang merasa belum puas pada 

kondisi pekerjaannya maupun perarturan yang ditetapkan oleh perusahaan tidak 

sesuai dengan nilai dirinya, maka akan menuai ketidak puasan kerja pada 

karyawan tersebut yang berdampak pula kepada keinginan karyawan untuk 

keluar dari perusahaan atau turnover intention. Menurut Bramantara (2015:30) 

dalam penelitian  Sentana  dan Surya (2017) 

Faktor yang dapat mempengaruhi turnover intention yaitu stres kerja 

seperti yang dinyatakan Siddiqui dan Raja  (2015). Syahronica dkk. (2015) 

menyatakan semakin banyaknya kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, beban 

kerja yang semakin berat, dan persaingan kerja yang semakin ketat dapat 

menimbulkan stres kerja yang akhirnya memicu turnover intention karyawan. 

Nazenin dan Palupiningdyah (2014) juga menyatakan bahwa stres kerja 

berpengaruh positif terhadap turnover intention. stres kerja perlu mendapatkan 

perhatian perusahaan karena tidak hanya berpengaruh pada individu, namun 

juga terhadap perusahaan secara keseluruhan (Waspodo dkk., 2013). 

Ahmad et al. (2012) dalam penelitiannya mendapatkan hasil, bahwa 

karyawan yang mengalami stres kerja tinggi memiliki niat yang tinggi juga 
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untuk berhenti dari pekerjaannya. Stres kerja merupakan suatu gejala atau 

perasaan yang dapat timbul dalam diri seorang pekerja dan dapat memberikan 

dampak dalam suatu organisasi atau perusahaan, yang akan memberikan 

pengaruh terhadap kepuasan karyawan dan akan mempengaruhi kinerja 

karyawan (Chaudhry, 2012). Stres kerja meningkat maka akan menyebabkan 

timbulnya keinginan keluar yang ada pada diri karyawan (Chandio et al., 2013). 

Stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover intention dimana dengan 

meningkatnya stres kerja juga diikuti dengan meningkatnya turnover intention 

(Qureshi et al., 2013). 

Penyebab lain yang dapat menimbulkan adanya keinginan karyawan 

untuk keluar dari perusahaan adalah menurunnya tingkat komitmen 

organisasional dari karyawan.  Hal tersebut didukung oleh penelitian  Fahrizal 

dan Utama (2017) yang menyatakanpernaPerusahaan perlu memiliki komitmen 

organisasional, karena untuk mempertahankan karyawan komitmen 

organisasional merupakan faktor penting di dalam mencapai tujuan organisasi. 

Peran dari anggota organisasi sangat penting dalam memajukan dan membantu 

organisasi di dalam mencapai tujuannya. 

Keberhasilan organisasi akan terpenuhi apabila setiap anggota yang ada 

di dalam organisasi dapat memberikan kontribusi yang positif sehingga akan 

berdampak pada tercapainya tujuan bersama. Menurut Nagar (2012) Komitmen 

organisasional adalah tingkat dimana karyawan yakin dan menerima tujuan 

organisasi, serta berkeinginan untuk tetap tinggal dengan organisasi tersebut. 
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Komitmen karyawan terhadap organisasi ditunjukan dengan keterlibatannya 

secara aktif dalam mencapai tujuan organisasi (Shinta, 2013). 

Faktor selanjutnya yaitu konflik kerja-keluarga. Konflik kerja-karyawan 

dianggap isu penting dalam dunia bisnis saat ini. Konflik kerja-keluarga adalah 

konflik yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan peran antara tanggung 

jawab di tempat tinggal dengan di tempat kerja.  

Karyawan mengalami konflik kerja-keluarga karena jam kerja yang 

panjang, kelebihan beban kerja, tidak fleksibel dalam operasi kerja, dan 

ketatnya kebijakan perbankan mengenai liburan dan waktu kantor (Moqsood et 

al., 2012) dalamUtama dan Sintaasih (2017). Konflik kerja-keluarga bisa 

mempengaruhi kepuasan kerja sebelum karyawan tersebut akhirnya harus 

keluar dari pekerjaan. 

Menurut Nanda dan Utama (2017) Kasus turnover intention akibat dari 

adanya konflik kerja-keluarga di Restoran Pizza Hut Mall Bali Galeria dalam 

kurun waktu 2011-2014 masih rendah. Karyawan mengundurkan diri akibat 

konflik peran yang terjadi setelah menikah dan mempunyai anak (terutama 

wanita) sebanyak enam orang. Turnover intention akibat dari konflik peran 

setelah menikah dan mempunyai anak tidak menjadi faktor utama karyawan 

meninggalkan perusahaan. 

Penelitian mengenai kepuasan kerja, stres kerja, komitmen organisasi, 

dan turnover intention telah banyak dilakukan di Indonesia, seperti penelitan 

yang dilakukan Yuda dan Ardana (2017);Fahrizal dan Utama (2017) ; Sentana 
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Dan Surya ( 2017) ; Mahardika dan Wibawa (2017) ; Widyantara dan Ardana 

(2017) ; Utama dan Sintaasih (2017) ; Nanda dan Utama (2017) 

Penelitian-penelitiantersebut menunjukkan hasil yang sama. Dimana variabel 

kepuasan kerja memiliki pengaruh negative signifikan terhadap turnover 

intention, stress kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap turnover 

intention,  dan komitmen organisasi memiliki pengaruh negative signifikan  

terhadap turnover intention. Penelitian ini menggabungkan penelitian 

sebelumnya yaituYuda dan Ardana (2017) ;Fahrizal dan Utama (2017) ; 

Sentana Dan Surya (2017) ; Mahardika dan Wibawa (2017) ; Widyantara dan 

Ardana (2017) ; Utama dan Sintaasih (2017) ; Nanda dan Utama (2017). 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian inidilakukan pada 

perusahaan PT. DONG BANG INDO Kabupaten Semarangdan  menambahkan 

satu variabel yaitu konflik kerja-keluarga. Penelitian mengenai hubungan antara 

konflik pekerjaan keluarga dan keinginan berpindah menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten karena suatu hubungan yang tidak langsung berindikasi secara potensial 

bahwa konflik pekerjaan mengintervensi keluarga pertama-tama akan menurunkan 

kepuasan kerja sebelum seseorang memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya 

(Nanda dan Utama,2017). 

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Kembali “PENGARUH 

KEPUASAN KERJA, STRES KERJA, KOMITMEN ORGANISASIONAL 

DAN KONFLIK KERJA-KELUARGA TERHADAP TURNOVER 

INTENTION (PT DONG BANG INDO KABUPATEN SEMARANG)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakahkepuasan kerja berpengaruh terhadap  turnover intention ? 

2. Apakah stress kerja kerja berpengaruh terhadap turnover intention ? 

3. Apakah komitmen organisasi kerja berpengaruh terhadap turnover 

intention? 

4. Apakah konflik kerja-keluarga kerja berpengaruh terhadap turnover 

intention? 

C. Tujuan Penelitian 

Bersarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah:   

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover 

intention 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh stress kerja terhadap turnover 

intention 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap 

turnover intention 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh konflik kerja-keluarga terhadap 

turnover intention 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka penelitian ini 

diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:  
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1. Secara Teoritis Penelitian ini bisa dijadikan landasan dalam 

mengembangkan model penelitian mengenai kepuasan kerja, stres kerja dan 

komitmen organisasi, konflik kerja-keluarga serta turnover intention yang 

lebih komprehensif dengan objek yang lebih luas. 

2. Secara Praktis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

masukan bagi pihak manajemen. 

3. Secara akademik Penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti bagi 

peneliti dalam mengembangkan wacana dunia organisasi khususnya dalam 

pengaruh tingkat kepuasan kerja, stres kerja dan komitmen organisasi 

terhadap turnover intention.  

a. Bagi  peneliti, dari penelitian ini  diharapkan  dapat  menambah 

pengetahuan  dan  wawasan  peneliti mengenai  fraud  khususnya  di 

bidang perusahaan swasta. 

b. Bagi obyek penelitian, PT DONG BANG INDO Kabupaten Semarang, 

dapat bermanfaat bagai pihak perusahaan berupa masukan dalam 

mencegah ataupun meminimalisir adanya keingingian untuk 

mengundurkan diri atau keluar dari perusahaan, di sektor entitas swasta. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan, penelitian ini disusun secara sistematika 

sebagai berikut : 
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BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, terdapat penjelasan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, terdapat penjelasan tentang landasan teori, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran atau model pemikiran 

dan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini, terdapat jenis penelitian, desain penelitian, data 

dan sumber data, metode pengambilan data, variabel penulisan 

dan pengukurannya, serta metode analisis data. 

BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini, terdapat tentang hasil analisis yang menjadi objek 

dalam penelitian dan penjelasannya. 

BAB V :  PENUTUP 

Dalam bab ini, terdapat simpulan atas hasil pembahasan analisa 

data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang 

bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 


