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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 asset penting perusahaan. Perkembangan manajemen 

perusahaan dewasa ini khususnya dalam manajemen sumber daya manusia 

dipicu dengan adanya tuntutan untuk lebih memperhatikan kebijaksanaan 

yang diterapkan perusahaan terhadap pekerjanya. Kebijakan perusahaan yang 

tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan pekerja akan membawa dampak 

buruk pada sikap kerja pekerjanya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

pekerja yang memiliki sikap kerja positif akan menampakkan produktivitas 

yang lebih tinggi daripada sikap kerjanya yang negatif. Pekerja yang memiliki 

sikap kerja positif terhadap pekerjaan akan rendah tingkat absensi dan 

pengunduran dirinya (Gilmer, 1961). Terjadinya turnover merupakan suatu 

hal yang tidak dikehendaki oleh perusahaan. Turnover karyawan memang 

merupakan masalah klasik yang sudah dihadapi para pengusaha. Kondisi 

lingkungan kerja yang buruk, upah yang terlalu rendah, jam kerja melewati 

batas serta tiadanya jaminan sosial merupakan penyebab utama timbulnya 

turnover (McKinnon, 1979 dalam Hartati, 1992).   
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Gejala yang dapat diamati pada karyawan yang memiliki intensi 

turnover selain berusaha mencari lowongan kerja dan merasa tidak kerasan 

bekerja di perusahaan juga memiliki gejala-gejala sering mengeluh, merasa 

tidak senang dengan pekerjaan, pernyataan bernada negatif, dan tidak mau 

peduli dengan perusahaan tempat dia kerja.  

Turnover intention merupakan salah satu bentuk perilaku karyawan 

yang mengacu pada keputusan karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya 

(Anshari dan Kuncoro, 2013). Tingkat turnover yang tinggi dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan, dalam hal sumber daya 

manusia yakni kepuasan kerja, komitmen organisasi, kinerja karyawan dan 

lain sebagainya. Hal ini juga didukung oleh Ardana dkk. (2012:53) yang 

mengatakan bahwa turnover intention yang tinggi akan menyebabkan biaya 

tambahan pada penarikan dan pelatihan, menurunnya produktivitas serta 

merusak moral karyawan.  

Menurut penelitian Ida Bagus Putra Widyantara dan I Komang Ardana 

(2015), bahwa kepuasan kerja berpengaruh negative dan signifikan terhadap 

intensitas turnover intension. Karena kepuasan kerja yang dialami karyawan 

meningkat maka intensitas turnover menurun. Dan komitmen organisasi 

berpengaruh negatif signifikan terhadap turnover intention. Karenan 

komitmen organisasi yang dimiliki karyawan meningkat maka intensitas 

turnover intention menurun. Sedangkan menurut penelitian Luh Putu Mila 

Pristayati dan I Gusti Ayu Dewi Adnyani (2017), bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh negative signifikan terhadap turnover intention, hal ini 
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menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja maka turnover intention 

semakin rendah. Sedangkan komitmen organisasi berpengaruh negatif 

signifikan terhadap turnover intention, hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi komitmen organisasi maka turnover intention semakin rendah. Jadi 

pada penelitian tersebut adalah kepuasan kerja berpengaruh negatif signifikan 

dan komitmen organisasi berpengaruh negatif signikan terhadap turnover 

intention. 

Namun, masalah muncul ketika kepuasan kerja tidak sesuai dengan 

hasil kerja dan komitmen organisasi tidak berjalan dengan baik maka akan 

terjadi meningkatnya turnover intention. Komitmen Organisasi adalah sebagai 

suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta 

tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi tersebut. Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2008) meyatakan 

bahwa komitmen organisasi merupakan suatu rasa identifikasi, keterlibatan, 

dan kesetiaan yang diekspresikan oleh pegawai terhadap organisasinya 

Pentingnya komitmen organisasi karyawan sangat mempengaruhi 

bagaimana turnover intention terjadi di lembaga keuangan, komitmen 

organisasi harus ditegakan dalam lembaga keuangan, karena tanpa adanya 

komitmen organisasi karyawan yang baik maka lembaga keuangan 

akanterjadi turnover intention yang tinggi, karena dapat mempengaruhi 

kinerja perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian lebih lanjut yang 

menghubungkan kelima variabel tersebut, yaitu penghindaran pajak, 
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corporate social responsibility, profitabilitas, karakteristik eksekutif dan 

koneksi politik masih diperlukan. Selain itu, penelitian ini menggunakan 

beberapa sektor perusahaan BUMN. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KEPUASAN KERJA 

DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP TURNOVER 

INTENTION KARYAWAN SUATU LEMBAGA KEUANGAN (Studi 

Empiris pada Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah 

Bina Insan Mandiri)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Kepuasan Kerja berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 

Turnover Intention karyawan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah Bina Insan Mandiri  ? 

2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 

Turnover Intention karyawan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah Bina Insan Mandiri ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention 

karyawan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan 

Mandiri.  

2. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Turnover 

Intention karyawan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina 

Insan Mandiri. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi beberapa pihak, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

referensi bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap literatur 

terkait penelitian tentang Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap 

Turnover Intention karyawan pada lembaga keuangan. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa lembaga 

keuangan sebaiknya memperhatikan kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi yang mempengaruhi turnover intention. 

b. Bagi karyawan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

mengenai kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap turnover 

intention.  
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. 

Sistematika ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini mengkaji tinjauan teori dan beberapa penelitian terdahulu.Bab ini juga 

menjelaskan kerangka pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian dan hubungan 

antar variabel penelitian. 

BAB III METODA PENELITIAN 

Berisi metode penelitian yang menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi 

operasionalnya, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan 

interpretasi hasil statistik.  

BAB V PENUTUP  

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya. 

Dalam bab ini juga disebutkan tentang keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk 

penelitian selanjutnya. 


