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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada suatu  negara  yang  sedang  berkembang seperti Indonesia, masalah 

buruh atau tenaga kerja selalu menjadi bahan pembicaraan yang hangat dan 

merupakan masalah nasional dari kalangan pengusaha dan para ahli yang 

berkompeten pada masalah ini. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas 

perburuhan demi kelancaran dan tercapainya tujuan pembangunan yang sedang  

digiatkan pelaksanaannya.   

Pada saat karyawan memasuki organisasi kerja ataupun perusahaan pada 

umumnya mempunyai harapan akan memperoleh kepuasan terhadap kebutuhan–

kebutuhannya. Kebutuhan tersebut bukan hanya mengejar upah yang lebih tinggi saja 

tetapi juga kebutuhan psikologis dan kebutuhan untuk dihargai dan dihormati secara 

wajar oleh orang lain yang juga memerlukan pemuasan. Ketika kebutuhan karyawan 

sebagai makhluk sosial untuk berinterakasi secara manusiawi dalam perusahaan tidak 

terpenuhi akan menimbulkan ketidakpuasan dan ketidaknyamanan di tempat kerja 

dan bisa mengakibatkan besarnya keinginan untuk pindah kerja. Pekerja-pekerja yang 

mempunyai keinginan pindah kerja pada umumnya disebabkan oleh karena mereka 

tidak puas dengan manajemen perusahaan, kualitas dan sifat dari kondisi kerja, 

kecilnya upah, mutu pengawasan yang tidak memadai. Kondisi-kondisi tersebut akan 
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membuat pekerja merasa dikecewakan dan tidak dihargai sehingga dapat 

menyebabkan karyawan meninggalkan perusahaan dimana ia bekerja (turn over) 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi intensi turn over, diantaranya yaitu 

upah. Hal ini ditegaskan oleh Mc.Caffery (Farida, 2003) yang mengemukakan bahwa 

mempertahankan pegawai yang terbaik salah satunya adalah dengan  pemberian upah. 

Upah memang merupakan suatu perangsang bagi seseorang untuk bekerja dengan 

baik dan rajin. Umumnya orang berpendapat bahwa upah yang tinggi akan 

mendorong seseorang untuk bekerja dengan sukses. Upah dapat berfungsi sebagai 

motivasi utama seseorang untuk menjadi karyawan serta pendorong semangat dan 

kegairahan kerja karyawan sehingga secara tidak langsung dapat memperkecil 

keinginan karyawan untuk pindah kerja (turn over).  

Berkaitan dengan pendapat di atas Mohyi (2005) menegaskan bahwa masalah 

upah merupakan fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang relatif sulit, 

sebab pemberian upah  merupakan salah satu tugas yang paling kompleks dan salah 

satu aspek yang paling berarti baik bagi karyawan maupun organisasi. Di samping itu 

upah  harus mempunyai dasar yang logis, rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Hal ini menyangkut banyak faktor emosional dari sudut pandang karyawan. Bila upah  

diberikan secara benar, karyawan akan lebih terpuaskan dan termotivasi untuk 

mencari sasaran dan tujuan organisasi, tapi jika upah  tidak diberikan secara adil 

maka akan terjadi hambatan-hambatan pada organisasi seperti pemogokan karyawan, 

tidak disiplin, bahkan terjadinya turn over yang menyebabkan tidak tercapinya tujuan 

perusahaan. Selain itu besarnya upah  mencerminkan nilai karya mereka di antara 
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karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, bila karyawan 

memandang upah  mereka tidak memadai maka keinginan untuk pindah kerja akan 

semakin besar. 

Upaya mengatasi segala macam permasalahan yang menyangkut masalah 

ketenagakerjaan harus dapat dicari suatu jalan yang terbaik bagi keduanya yaitu bagi 

perusahaan dan para karyawan, sebab apabila masalah ketenagakerjaan ini berlarut-

larut, tidak adil dan tidak terselesaikan, maka akan menyebabkan karyawan tidak taat 

pada peraturan perusahaan, misalnya ogah-ogahan dalam bekerja, mangkir atau 

membolos kerja, tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya, kurang bisa 

bekerjasama bahkan keluar dari pekerjaan tersebut. Hal berarti perusahaan sebaiknya 

mempertimbangkan pemberian upah dengan lebih seksama, sebab upah mempunyai 

peranan penting dalam peningkatan semangat kerja karyawan. Bila kondisi keuangan 

perusahaan memungkinkan akan lebih baik bila diadakan evaluasi mengenai kenaikan 

upah karyawan dalam waktu-waktu tertentu atau sesuai dengan kondisi dan situasi 

keuangan perusahaan. Untuk dapat memberikan upah yang seadil-adilnya, 

perusahaan harus mampu menggolongkan tugas-tugas dalam beberapa bagian yang 

menurut penilaiannya perlu diberikan upah sejumlah yang sama. 

Pendapat yang sesuai dengan ulasan di atas dikemukakan oleh Siagian (1993) 

yang menyatakan bahwa sistem upah yang baik adalah sistem yang mampu menjamin 

kepuasan para anggota organisasi yang pada gilirannya memungkinkan organisasi 

memperoleh, memelihara dan mempekerjakan sejumlah orang dengan berbagai sikap 

dan perilaku positif.  Upah memang merupakan suatu perangsang bagi seseorang 
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untuk bekerja dengan baik dan rajin. Umumnya orang berpendapat bahwa upah yang 

tinggi akan mendorong seseorang untuk bekerja dengan sukses. Selama upah yang 

diterimanya dianggap cukup untuk membiayai kebutuhan keluarganya sehari-hari, 

ditambah dengan harapan akan memperoleh kepuasan psikologi yang dapat 

menentramkan dirinya maka kemungkinan besar seseorang akan dapat 

mempertahankan pekerjaannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai 

apa yang dicita-citakan. Upah dapat berfungsi sebagai motivasi utama seseorang 

untuk menjadi karyawan serta pendorong semangat dan kegairahan kerja karyawan 

sehingga secara tidak langsung dapat memperkecil keinginan karyawan untuk pindah 

kerja. 

Permasalahan di perusahaan mebel “Bagong Mandiri” Semarang adalah 

sebagian karyawan yang merasa upah yang diberikan kurang layak atau masih 

dibawah upah minimum regional sehingga menyebabkan seringnya karyawan keluar 

atau mengundurkan diri dari perusahaan tersebut dan pindah ke perusahaan lain yang 

dianggap lebih layak. Berdasarkan informasi dari staf karyawan frekuensi turn over 

di PT. Bagong Mandiri termasuk dalam kategori sedang, dalam periode trisemester (3 

bulan) setidaknya ada 5 sampai 10 orang yang keluar. Ini hampir mendekati 5% dari 

keseluruhan karyawan yang berjumlah kurang lebih 200 orang. 

Pada dasarnya persepsi karyawan tentang upah bisa persepsi positif maupun 

persepsi negatif, karyawan menganggap upah sebagai persepsi positif jika upah 

tersebut bisa memenuhi kebutuhannya dan menimbulkan rasa puas dan dapat sebaik 

mungkin memanfaatkan upah tersebut. Sebaliknya upah dipersepsi negatif bilamana 
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upah tersebut dianggap tidak dapat memuaskan kebutuhannya, maka karyawan akan 

menentang atau menolak, sehingga ada suatu tanggapan yang tidak selaras dengan 

obyek yang dipersepsi.  

Pada kenyataannya setiap karyawan menghendaki pemberian upah yang 

sesuai dengan kebutuhannya dan penilaiannya terhadap upah yang diberikan 

perusahaan, karena upah cenderung dapat mengakibatkan motivasi dan menegakkan 

tingkah laku menuju pada sasaran, sehingga dapat megurangi sikap intensi turn  over 

pada perusahaan. 

 Salah satu kendala perusahaan yang kerap dialami adalah terjadinya “Turn 

Over” atau perpindahan tenaga kerja di dalam organisasinya. Demi majunya sektor 

industri dan dunia usaha, maka masalah pergantian karyawan pada perusahaan perlu 

menjadi perhatian yang serius oleh pihak perusahaan. Pada perusahaan yang akan 

diteliti yaitu perusahaan mebel “Bagong Mandiri” Semarang  mengindikasikan 

terjadinya intensi turn over yang dipengaruhi oleh persepsi karyawan terhadap upah, 

namun disi sisi lain juga banyak karyawan yang tetap bertahan diperusahaan tersebut 

dengan upah yang menurut sebagian karyawan kurang memenuhi standar upah 

minimun regional. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih jauh lagi 

bagaimana hubungan antara persepsi terhadap upah dengan intensi turn over pada 

karyawan perusahaan mebel “Bagong Mandiri” Semarang. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dibuat rumusan masalah: Apakah persepsi 

terhadap upah dapat mengurangi intensi turn over pada karyawan? Mengacu dari 

rumusan masalah tersebut maka peneliti ingin mengkaji secara empirik dengan 
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melakukan penelitian berjudul: Hubungan antara persepsi terhadap upah dengan 

intensi turn over pada karyawan PT. “Bagong Mandiri” Semarang. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara persepsi terhadap upah  dengan intensi turn over pada 

karyawan perusahaan mebel “Bagong Mandiri” Semarang.  

2. Sumbangan atau peranan persepsi terhadap upah  terhadap intensi turn over 

pada subjek penelitian. 

3. Untuk mengetahui bagaimana kondisi persepsi terhadap upah  dan intensi 

turn over  pada subjek penelitian. 

 
C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi pimpinan perusahaan mebel “Bagong Mandiri” Semarang.  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pimpinan perusahaan sebagai 

bahan masukan dalam usaha pengembangan perusahaan dengan memperhatikan 

kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan karyawannya sehingga terwujud 

lingkungan kerja dan upah yang kondusif untuk mengurangi intensi tunr over 

karyawan. 
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2. Bagi Kepala Personalia perusahaan mebel “Bagong Mandiri” Semarang.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

mengenai hubungan antara persepsi terhadap upah  dengan intensi turn over pada 

karyawan sehingga kepala personalia dapat memberikan solusi yang tepat 

mengenai pemberian upah yang adil dan layak bagi karyawan. 

3. Bagi karyawan perusahaan mebel “Bagong Mandiri” Semarang. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

mengenai  hubungan antara persepsi terhadap upah  dengan intensi turn over pada 

karyawan sehingga karyawan dapat memahami pentingnya upah sebagai sarana 

untuk mengurangi kemungkinan terjadinya intensi turn over yang dapat 

merugikan bagi perusahaan maupun karyawan itu. 

4. Bagi pemerintah Khususnya Departemen Tenaga Kerja 

Bagi pemerintah khususnya Departemen Tenaga Kerja hasil penelitian ini 

diharapkan memberikan sumbangan informasi mengenai keterkaitan antara 

hubungan antara persepsi terhadap upah  dengan intensi turn over pada karyawan 

sehingga pemerintah diharapkan turut memberikan solusi yang tepat bagi 

karyawan maupun perusahaan terutama mengenai pemberian upah yang layak dan 

adil baik bagi karyawan maupun perusahaan itu sendiri. 

5. Bagi peneliti selanjutnya 

Memberikan perluasan cakrawala pada ilmu pengetahuan, khususnya pada 

disiplin ilmu psikologi industri tentang hubungan antara persepsi terhadap upah  

dengan intensi turn over pada karyawan, sehingga dapat dipakai sebagai bahan 

untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya. 
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6. Bagi ilmuwan psikologi  

Memberikan informasi dan gambaran yang lebih luas kepada ilmuwan psikologi 

industri dan organisasi khususnya tentang intensi turn over sehingga dapat 

dijadikan sebagai wacana pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan 

psikologi. 

 

 




