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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Era globalisasi mempunyai dampak dalam dunia usaha. Globalisasi 

menimbulkan persaingan ketat diantara perusahaan-perusahaan untuk 

mendapatkan pasar yang membidiknya. Dengan adanya globalisasi maka dunia 

usaha mau tidak mau didorong untuk mencapai suatu organisasi perusahaan yang 

lebih efektif dan efisien. Keefektifan dan keefisienan dalam suatu perusahaan 

sangat diperlukan agar perusahaan memiliki daya saing maupun keunggulan lebih 

dari para pesaing sehingga perusahaan dapat bertahan dalam dunia persaingan 

yang ketat. Sumber daya manusia dalam organisasi merupakan aspek krusial yang 

menentukan kefektifan suatu organisasi. Organisasi perlu senantiasa melakukan 

investasi untuk merekrut, menyeleksi dan mempertahankan sumber daya 

manusianya. Disisi lain, suatu organisasi perlu untuk mempertahankan sumber 

daya yang potensial agar tidak berdampak pada keinginan keluar (turnover 

intention) (Pradharma, 2015). 

 Karyawan sangat berharga bagi perusahaan, terutama sebagi pelaku 

penunjang tercapainya tujuan organisasi. Keberadaan karyawan perlu dikeloloa 

dengan baik agar dapat memberikan konstributif positif pada kemajuan organisasi. 

Sebaliknya, apabila karyawan tidak dikelola dengan baik, maka karyawan akan 

berkurang semangat dalam bekerja dan akhirnya mengundurkan diri atau keluar 

dari tempat kerja (turnover) (Sari, 2014). 
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 Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak hanya 

bergantung kepada sarana dan prasarana yang ada, tetapi juga bergantung pada 

kinerja karyawannya. Kinerja suatu perusahaan juga ditentukan oleh kondisi dan 

perilaku karyawan yang memiliki perusahaan tersebut (Manurung & Ratnawati, 

2012). Fenomena yang seringkali terjadi adalah kinerja suatu perusahaan yang 

telah demikian bagus dapat dirusak, baik secara langsung maupun tidak langsung 

oleh berbagai karyawan yang sulit dicegah terjadinya (Lathifah, 2008). Hal ini 

disebabkan karena kebijakan serta kondisi perusahaan tidak sesuai dengan 

harapan karyawan, hal tersebut membawa dampak buruk terhadap sikap kerja 

karyawan seperti menurunnya produktivitas, sering absen, kinerja melambat dan 

akhirnya muncul turnover intention Suwandi dan Indriantoro (Fahmi, 2012). 

 Menurut Dessler (widodo, 2010) keberhasilan perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh kinerja karyawannya. Berbagai cara bisa ditempuh untuk 

memperoleh kinerja karyawan yang efektif dan efisien. Untuk meraihnya 

manajemen perlu mendapatkan komitmen dari karyawan terhadap organisasinya 

karena komitmen karyawan pada organisasi menunjuk pada pengidentifikasian 

dengan tujuan organisasi, kemampuan mengarahkan segala daya untuk 

kepentingan organisasi, dan ketertarikan untuk tetap menjadi bagian organisasi 

(Mowday, Steers & Porter, 1979). 

 Tingginya tingkat turnover karyawan akan menimbulkan dampak negatif 

bagi organisasi seperti menciptakan ketidakstabilan kondisi tenaga kerja untuk 

memberikan kualitas pelayanan pada perusahaan. Pada umumnya perusahaan 

selalu berusaha untuk mengurangi tingkat turnover yang terjadi pada 
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karyawannya, karena akan mengakibatkan timbulnya kerugian yang cukup 

material pada perusahaan. Selain berdampak negatif pada ketidakstabilan kondisi 

tenaga kerja, tingginya tingkat turnover  juga dapat meningkatkan biaya sumber 

daya manusia, baik itu biaya pelatihan yang sudah diinvestasikan pada karyawan, 

biaya kompensasi atau tunjangan, maupun biaya rekrutmen dan pelatihan kembali 

Suwandi dan Indiantoro (Susetyo, 2016). 

 Zefanne (1994) mengartikan intention sebagai niat atau keinginan yang 

timbul pada individu untuk melakukan sesuatu. Kemudian menurut Fishbein dan 

Ajzen (Nayaputera, 2011) Intention  sebagai kemungkinan subjektif seseorang 

yang melibatkan hubungan antara dirinya dan sesuatu perbuatan tertentu. 

Dijelaskan lebih lanjut bahwa pembentukan intensi pada diri seseorang terikat 

dalam suatu perilaku  tertentu. Intense terbentuk dalam rangka memenuhi faktor-

faktor kebutuhan yang memiliki dampak perilaku. Maka dari itu, intensi 

mengarahkan  perilaku agar ditampilkan pada waktu dan kesempatan yang tepat. 

 Turnover memiliki arti yaitu aliran karyawan yang masuk dan keluar 

perusahaan (Ranupandojo dan Suad, 1997). Mobley (1986) Turnover adalah 

berhentinya individu dari anggota suatu organisasi dengan disertai pemberian 

imbalan keuangan oleh organisasi yang bersangkutan. Flippo (Ridlo, 2012) 

menyebutkan turnover adalah keluar masuknya tenaga kerja dalam suatu 

perusahaan dalam kurun waktu tertentu. 

 Menurut Lee, Hung dan Chen (2012) turnover intention merupakan 

kemungkinan atau kecenderungan karyawan untuk meninggalkan organisasi 
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tempat dia bekerja sekarang, dan kecenderungan ini akan mengarah kepada 

perilaku turnover. Menurut Harnoto (Biantoro dan Sihombing, 2012) menyatakan 

turnover intention adalah kadar atau intensitas dari keinginan untuk keluar dari 

perusahaan, banyak alasan yang menyebabkan timbulnya turnover intention ini 

dan diantaranya adalah keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 

 Rousseau  (Alvresia, 2016) berpendapat bahwa biaya atau kerugian atas 

adanya turnover meliputi biaya langsung yang terkait dengan kegiatan rekrutmen 

(antara lain biaya iklan, biaya agen) dan biaya pencarian; biaya tidak langsung 

misalnya biaya-biaya yang berhubungan dengan pelatihan karyawan baru; dan 

kerugian produktivitas oleh proses pembelajaran karyawan baru. Oleh karena itu 

suatu perusahaan dituntut untuk dapat mempertahankan karyawannya, seperti 

mampu memberikan balas jasa tinggi dan memahami hal-hal yang mampu 

membuat karyawannya kerasan untuk tetap bekerja tanpa menurunkan kinerja 

perusahaan tersebut secara keseluruhan. 

 Menurut Saeed, Waseem dan Sikander (2014) Turnover intention 

merupakan karyawan organisasi yang berencana untuk meninggalkan pekerjaan 

mereka atau untuk memecat karyawan. Turnover intention bisa bersifat sukarela 

atau tidak disengaja. Dalam perputaran sukarela, karyawan meninggalkan 

organisasi dengan sukarela. Hal itu terjadi ketika karyawan memiliki peluang 

terbaik alternatif. Sementara perpindahan kerja tidak disengaja terjadi ketika 

organisasi tidak puas dengan kinerja karyawan dan membuat keputusan untuk 

memecatnya.  
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 Hasil wawancara pertama dengan salah satu karyawan bagian Supervisor 

(A) pada tanggal 2 januari 2018, hasil dari wawancara diketahui bahwa banyak 

keryawan yang keluar dalam kurun waktu 1 bulan setelah training karena berbagai 

alasan seperti tidak mampu melaksanakan pekerjaan/ target yang diharapkan oleh 

perusahaan telat bekerja, sering absen, merasa bekerja dibawah tekanan, gaji yang 

tidak dapat memenuhi kebutuhan atau memiliki keinginan bekerja diperusahaan 

lain. Bahkan dijumpai karyawan yang sedang bekerja 1 minggu besonya tidak 

masuk dan memutuskan untuk mengundurkan diri dikarenakan karyawan tidak 

siap dengan tuntutan kerja dan situasi didalam pekerjaan. 

 Hasil wawancara kedua dengan salah satu karyawan perempuan (R), pada 

tanggal 23 oktober 2017, subjek bekerja sebagai karyawam bagian inner pada 

shift siang. Dari hasil wawancara diketahui bahwa subjek memiliki keinginann 

untuk berhenti dari pekerjaannya, ia enggan menyelesaikan pekerjaannya dengan 

baik karena tugas-tugasnya tersebut terlalu berat menurutnya, harus menggunakan 

100% tenaga manusia dan dituntut mencapai target yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. Hal ini membuat subjek merasa tertekan saat akhir bulan apalagi jika 

harus lembur untuk mengejar target sedangkan gaji yang diterima tidak memenuhi 

kebutuhannya, disamping itu masa kerjanya sudah sukup lama namun tidak 

kunjung dipindahkan ke bagian yang lebih tinggi. 

Hasil wawancara ketiga dengan salah satu karyawan laki-laki (F), pada 

tanggal 23 oktober 2017, subjek bekerja sebagai karyawan bagian inner pada shift 

siang. Dari hasil wawancara diketahui bahwa subjek juga mempunyai keinginan 

untuk berhenti dari pekerjaannya namun subjek masih ragu, ia merasa tidak 
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mampu bekerja dibawah tuntuttan target produksi inner yang ditenukan oleh 

perusahaan. Hal ini  menyebabkan subjek berfikir untuk keluar dikarenakan 

subjek merasa tidak cocok dengan pekerjaannya, subjek bekerja asal-asalan dan 

sering terlambat masuk kerja. Masa kerja subjek juga sudah lama namun tidak 

kunjung mendapatkan kesempatan untuk pindah dibagian yang tidak menuntut 

target. 

Hasil wawacara yang terakhir dengan salah stau karyawan laki-laki pda 

tanggal 20 oktober 2017, subjek bekerja sebagai karyawan bagian produksi 

pasang inner pada shift pagi. Dari hasil wawancara menunjukkan subjek mengaku 

sudah cukup lama bekerja diperusahaan ini, ia mampu mencapai tuntutan target 

tiap hari yang ditentukan dan tidak memiliki keinginan untuk keluar dari 

perusahaan.subjek merasa senang karena pekerjaannya subjek memiliki rekan 

kerja yang seperti keluarga sendiri dan mampu mencapai target yang ditentukan 

perusahaan, disamping itu subjek terlekas semangat berusaha bekerja keras dan 

disiplin bekerja agar dapat berpindah ke bagian yang lebih tinggi. 

Seorang individu masuk ke dalam suatu organisasi dengan bermacam 

kebutuhan, keinginan dan kemampuan, dan mereka berharap dapat menemukan 

sebuah lingkungan kerja dimana individu tersebut dapat menggunakan 

kemampuan serta memenuhi berbagai macam kebutuhan dasarnya. Saat individu 

tersebut menemukan peluang-peluang tersebut dalam pekerjaannya, maka 

komitmen terhadap organisasi akan  meningkat. Sebaliknya saat perusahaan gagal 

memberikan  pemenuhan kebutuhan, maka komitmen terhadap organisasi tinggi 
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akan menunjukkan kinerja yang baik, tingkat turnover intentions rendah dan 

tingkat absensi rendah DeMicco dan Reid (Fahmi, 2012). 

Salah satu faktor yang membuat karyawan tetap bertahan dalam sebuah 

perusahaan adalah komitmen organisasi. Menurut Umam (2012) komitmen 

organisasi merupakan sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu 

mengenal dan terikat pada organisasinya. Komitmen organisasi berarti keinginan 

karyawan untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan 

bersedia melakukan usaha yang tinggi bagi pencapaian tujuan organisasi 

(Darmawan, 2013). 

Meyer dan Allen (Umam, 2012) mendefinisikan mengenai komitmen 

dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan 

karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki 

implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam 

berorganisasi. Anggota yang memiliki komitmen terhadap organisasinya akan 

lebih dapat bertahan sebagai bagaian dari organisasi dibandingkan anggota yang 

tidak memiliki komitmen terhadap organisasi. 

Mobley, Horney, dan Hollingsworth (Wang dkk, 2016) komitmen 

organisasi memiliki pengaruh yang lebih penting terhadap turnover intention 

daripada kepuasan kerja. Semakin besar tingkat usia dan pengalaman seseorang, 

semakin tinggi tingkat komitmen organisasi yang mereka miliki. Karyawan yang 

tinggal disebuah organisasi untuk jangka waktu yang panjang, mereka akan 

menginvestasikan lebih banyak waktu dan energi didalamnya, jadi bagi mereka 

yang senior dalam organisasi akan enggan untuk meninggalkan pekerjaan mereka 
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dan tingkat komitmen organisasi yang lebih tinggi. Komitmen organisasi 

uumumnya mengacu pada tingkat loyalitas, keterlibatan, dan pengakuan 

karyawan.Untuk karyawan, semakin tinggi komitmen organisasi, semakin dekat 

visi dan kepercayaan organisasi, amak semakin rendah kecenderungan menjuju 

turnover intention Susanj & Jakopec (Wang dkk, 2016). 

Hasil penelitian yang diungkapkan oleh Handaru dan Nailul (2012). 

Melalui kesimpulannya mengungkapkan bahwa komitmen organisasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap turnover intention, sementara itu hasil 

penelitian Hussain dan Asif (2012) dalam penelitiannya di Pakistan juga 

menyatakan bahwa komitmen organisasi memberikan dukungan negatif terhadap 

turnover intention. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa komitmen 

organisasi dapat memicu turnover intention. 

Selain itu, turnover dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Kepuasan kerja 

merupakan suatu cara pandang seseorang – baik yang bersifat positif maupun 

negatif – tentang pekerjaannya Siagian (1995). Kepuasan kerja adalah perasaan 

senang atau tidak senang pekerja dalam memandang dan menjalankan 

pekerjaanya. Seorang keryawan akan mengalami kepuasan kerja ketika ia 

merasakan bahwa pekerjaan itu cocok dengan dirinya dan dapat membuat dirinya 

menunjukkan kemampuannya yang maksimal, gaji dan promosi yang sesuai 

dengan harapan, adanya perhatian dari atasan, serta memiliki kelompok kerja 

yang baik dan kondisi kerja yang nyaman. Jika kepuasan kerja yang dialaminya 

rendah, maka karyawan biasanya akan cenderung mencari pekerjaan baru 

(turnover intention) Sutrisno (Sianipar dan Haryanti, 2014). 
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Menurut Aydogdu dan Asikil (2011) kepuasan kerja berpengaruh 

terhadap keinginan keluar. Jika karyawan tidak puas dengan pekerjaannya, maka 

karyawan tersebut cenderung untuk meninggalkan organisasinya,dan sebaliknya 

apabila karyawan tersebut diperlakukan secara adil dan mendapatkan imbalan 

sesuai dengan yang diharapkan maka karyawan tersebut tidak akan meninggalkan 

organisasinya. Kepuasan kerja yang dirasakan setiap orang tidaklah sama, setiap 

individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem 

nilai yang berlaku pada dirinya (Widyastuti & Palupiningdyah, 2015). 

Hasil penelitian Safitri (2013) mengungkapkan hasil bahwa terdapat 

hubungan yang bersifat negatif secara signifikan antara kepuasan kerja 

berhubungan dengan turnover intention.Didukung oleh hasil penelitian Radhawa 

(2007) mengungkapkan hasil yang serupa yaitu adanya hubungan yang negatif 

signifikan antara kepuasan kerja dan turnover intention.Semakin tinggi kepuasan 

kerja, semakin rendah tingkat karyawan yang keluar dari perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengetahui secara empiric 

untuk melakukan penelitian mengenai “Hubungan antara Komitmen Organisasi 

Dan Kepuasan Kerja Dengan Turnover Intention pada karyawan bidang Produksi 

di PT. Dasaplast Nusantara”.  
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B. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empirik hubungan antara 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja dengan turnover intention pada 

karyawan bidang Produksi di PT. Dasaplast Nusantara. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah diharapkan dapat 

memberikan manfaat secara teoritis dan pengetahuan psikologis, 

khususnya dalam bidang psikologi industri. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Memberikan sumbangan saran, pemikiran dan informasi tentang 

turnover intention yang berkaitan komitmen organisasi dan 

kepuasan kerja. 

b. Bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan 

penelitian dengan tema yang sama. 

 

  


