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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Turnover intention merupakan keinginan gerakan angkatan kerja untuk 

mengundurkan diri dari perusahaan yang didasari oleh berbagai alasan, salah 

satunya untuk mendapatkan pekerjaan atau posisi yang lebih baik. Turnover 

intention dapat menjadi pengunduran diri, meninggalkan organisasi, atau 

meninggalnya anggota dalam suatu organisasi. Keputusan untuk berpindah kerja 

biasanya merupakan salah satu pilihan terakhir bagi karyawan jika dia mendapati 

kondisi kerjanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Adanya Turnover 

intention tidak hanya menghilangkan bakat organisasi, tetapi juga menghambat 

kelancaran organisasi  

Igbaria dan Greenhaus (1992) menyebutkan Turnover dapat berakibat fatal 

bagi organisasi karena perusahaan dapat mengalami kekurangan  tenaga ahli pada 

pasar tenaga kerja dan menyebabkan biaya pendidikan yang tinggi bagi  karyawan 

pemula. Penelitian yang dilakukan oleh  Roberts, Coulson, dan Chonko (1999) 

dalam Mulki, et al.(2006) mununjukkan bahwa  turnover tenaga pemasaran 

merupakan faktor yang penting dan akan berdampak terhadap bisnis. Biaya  

rekrutmen dan pendidikan terhadap tenaga pemasaran baru merupakan hal yang 

subtansial  dimana kerugian rata-rata atas produktivitas sales karena 

meninggalkan perusahaan  sangat tinggi.   

Pada perusahaan perbankan di Indonesia masih ditemukan tingkat turnover 

karyawan yang tinggi. Berdasarkan hasil survei tahun 2015 yang dilakukan oleh 

Mercer Talent Consulting dan Information Solution menemukan bahwa tingkat 

turnover dari seluruh perusahaan terjadi pada perusahaan perbankan yaitu sebesar 

16% (Prahadi, 2015).  Hasil survei PriceWaterhouseCoopers (PwC) Indonesia 

terhadap perusahaan perbankan di Indonesia juga menunjukan tingkat turnover 

karyawan sebesar 15%, artinya sumber daya manusia di perusahaan perbankan 

sering berpindah-pindah (Helen, dalam Dewi, 2017).  
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Indikasi turnover intention di atas bisa ditemukan di banyak perusahaan, 

salah satunya di Bank Mandiri Area Solo. Untuk mengamati fenomena turnover 

intention di Bank Mandiri Area Solo maka penulis melakukan pengamatan awal 

melalui wawancara yang berkaitan dengan data jumlah karyawan yang masuk dan 

telah berhenti bekerja sejak tahun 2014 hingga 2017 sebagaimana ditampilkan 

pada Tabel 1.1 

    Tabel 1.1 

Data Jumlah Karyawan BMRI Area Solo Masuk dan Berhenti 

Periode 2014 – 2017 

Tahun 
Karyawan Tetap 

% 
Karyawan kontrak 

% 
Masuk Keluar Masuk Keluar 

2014 18 5 27.78 63 24 38.10 

2015 26 8 30.77 86 35 40.70 

2016 44 14 31.82 107 47 43.93 

2017 32 11 34.38 124 58 46.77 

Sumber: Bagian Sumber Daya Kanwil dari hasil Wawancara 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dalam periode tahun 2014 hingga 

2017, setiap tahunnya ada lebih dari 25% karyawan tetap dan orang karyawan 

tidak tetap yang berhenti bekerja. Adapun mayoritas penyebab berhenti bekerja 

adalah karena mengundurkan diri dan pensiun. Terlebih pada tahun 2015 dan 

2016 merupakan tahun reorganisasi BMRI, yaitu banyaknya karyawan legacy 

yang pension sehingga angka rekrutmen dan berhenti pun semakin besar. Secara 

umum BMRI Area Solo kehilangan lebih dari 30 orang karyawan setiap tahun dan 

angka tersebut cukup tinggi, dan juga selama 4 tahun terakhir terlihat bahwa 

jumlah pegawai yang berhenti bekerja cenderung meningkat. Selain dikarenakan 

Area Solo adalah tempat kerja penulis, kondisi tersebut diatas merupakan salah 

satu penyebab mengapa BMRI Area Solo dipilih menjadi objek dalam penelitian 

ini. 

Tsani (2016) menyebutkan bahwa tingkat turnover karyawan  dikategorikan 

tidak baik jika sudah melebihi 10% pertahun dari total jumlah  karyawan yang 
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masuk dan keluar perusahaan. Adanya peningkatan  tersebut diduga karena satu 

faktor dalam diri seorang karyawan yaitu seperti kepuasan kerja. Hal tersebut juga 

didukung dengan hasil observasi dan bertanya langsung kepada para responden 

kuisioner bahwa sebagian besar karyawan yang merasa kurang puas dengan apa 

yang mereka dapat dari pekerjaan mereka sekarang memutuskan untuk keluar atau 

meninggalkan perusahaan. Masalah kepuasan kerja merupakan suatu hal dasar  

yang dapat mempengaruhi pemikiran karyawan untuk keluar dari tempat  dia 

bekerja dan mencari pekerjaan di tempat lain yang menurutnya lebih baik dari 

tempat kerja sebelumnya.  

Menurut (Luthans, 2006), kepuasan kerja merupakan suatu persepsi seorang 

karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang 

dianggap penting bagi diri mereka, sedangkan penyebab ketidakpuasan tersebut 

bisa berbagai macam yaitu bisa karena budaya perusahaan, iklim organisasi 

perusahaan, gaji  yang dianggap kurang mencukupi, hubungan kurang baik 

dengan atasan, beban kerja yang tinggi yang menciptakan stress kerja, kompensasi 

yang diberikan perusahaan serta pekerjaan yang kurang sesuai. (Irvianti, 2008)   

Anoraga (2009) juga sependapat dengan mengungkapkan bahwa kepuasan 

kerja adalah suatu sikap positif yang menyangkut penyesuaian diri yang sehat dari 

para karyawan terhadap kondisi dan situasi kerja, termasuk di dalamnya masalah 

upah, kondisi sosial, kondisi fisik, dan kondisi psikologi. Karyawan bekerja bukan 

hanya mencari dan mendapatkan upah saja (unsur ekonomis), akan tetapi  engan 

bekerja karyawan mengharapkan akan mendapatkan kepuasan kerja.  Peningkatan 

kepuasan karyawan atas kompensasi / gaji yang diterima akan meningkatkan dan 

menurunkan turnover intention.  

Mayapada dan Satiningsih (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

kepuasan kerja menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi intensi 

turnover pada karyawan bank. Mobley (2011) menemukan bahwa pemikiran-

pemikiran untuk meninggalkan pekerjaan berkolerasi dengan tinggi rendahnya 

kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang kepuasan kerjanya tinggi akan lebih 

produktif, dalam memberi kontribusi terhadap sasaran dan tujuan organisasi, serta  

memiliki keinginan yang rendah untuk keluar dari perusahaan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Rubel dan Kee (2015) menunjukkan hasil 

bahwa persepsi karyawan terhadap praktik kompensasi dan komitmen yang 

tinggi mengurangi kemungkinan intensi turnover mereka. Ditemukan bahwa 

kepuasan kerja memediasi hubungan di atas. Temuan ini menuntun pembaca 

untuk percaya pentingnya memahami persepsi dan efek samping terkait pada 

tingkat karyawan, dan untuk merenungkan efek kepuasan kerja dalam hubungan 

ini, jika pembaca ingin memahami pengaruhnya terhadap kinerja organisasi.  

Dalam penelitian yang lain dilakukan oleh Silaban dan Syah (2018) 

menunjukkan bahwa Sumber daya manusia adalah elemen penting dalam suatu 

organisasi. Kinerja organisasional tergantung pada kondisi dan perilaku 

karyawan organisasi tertentu. Kepuasan karyawan bergantung pada kompensasi 

yang diterima; Oleh karena itu kompensasi yang tidak memuaskan menyebabkan 

komitmen organisasi yang rendah dan meningkatkan intensi turnover. Niat 

turnover tinggi menyebabkan dampak buruk pada organisasi.  

Berdasarkan isu diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan 

menggunkana judul “Pengaruh Pengembangan Karir dan Kompensasi 

terhadap Turnover Intention dengan variabel intervening Kepuasan Kerja 

pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Solo”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, hal ini menjadi fenomena serius 

dan perlu dikaji ulang oleh PT Bank Mandiri khusunya Area Solo agar tidak 

berdampak negatif terhadap perusahaan kedepannya. Dari hasil wawancara 

dengan bagian Human Capital, karyawan yang memilih untuk keluar tersebut 

kebanyakan menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang diharapkan 

dari pekerjaan mereka di PT Bank Mandiri Area Solo. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, yang dapat dikaji dalam penelitian ini 

adalah bagaimana kepuasan gaji dan pengembangan karir dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan di PT. PT Bank Mandiri Area Solo ,dan dampaknya 

terhadap turnover intention di PT. PT Bank Mandiri Area Solo. Berdasarkan hasil 

latar belakang diatas penelitian merumusan masalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana pengaruh Pengembangan Karir terhadap kepuasan Kerja di PT 

Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Solo? 

2. Bagaimana pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan kerja di PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk Area Solo? 

3. Bagaimana pengaruh Pengembangan Karir terhadap Turnover Intention di PT 

Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Solo? 

4. Bagaimana pengaruh Kompensasi terhadap Turnover Intention di PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk Area Solo?. 

5. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap Turnover Intention di PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk Area Solo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan diatas maka dapat diambil tujuan dalam peneliti ini 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh Pengembangan Karir terhadap kepuasan Kerja di PT 

Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Solo 

2. Menganalisis pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan kerja di PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk Area Solo 

3. Menganalisis pengaruh Pengembangan Karir terhadap Turnover Intention di 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Solo 

4. Menganalisis pengaruh Kompensasi terhadap Turnover Intention di PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk Area Solo 

5. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap Turnover Intention di PT 

Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Solo 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini nantinya untuk mengetahui pengaruh 

Pengembangan Karir  dan kompensasi terhadap Turnover Intention dengan 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Area Solo antara lain: 
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1. Bagi Praktisi (Bank Mandiri Area Solo) 

  Dapat menjadikan referensi untuk pengambilan keputusan dalam 

mengurangi tingkat turnover intention karyawan sehingga kinerja 

keseluruhan Area tidak terganggu, mengingat apabila ada turn over 

diperlukan lagi peng kaderan terhadap pegawai yang akan menduduki posisi 

yang kosong. Hal itu pun akan memakan waktu dan biaya lebih. 

  Juga diharapkan mampu untuk membantu memecahkan masalah-masalah 

yang terjadi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Solo insan yang 

berkaitan di bidang pengelolaan SDM agar perusahaan memiliki karyawan 

yang loyal dan penuh tanggung jawab secara individual. 

 

2. Bagi Akademisi 

  Bagi peneliti lain, diharapkan dari penelitian ini mampu menjadi sumber 

referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang dampak 

Pengembangan Karir  dan kompensasi terhadap Turnover Intention dengan 

variabel mediasi kepuasan kerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area 

Solo, serta bisa memberi manfaat untuk menambah wawasan keilmuan 

kedepannya. 

 


