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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan 

organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu 

terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran 

aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya. 

Alat-alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi 

perusahaan, jika peran aktif karyawan tidak diikutsertakan. Mengatur karyawan 

adalah sulit dan kompleks, karena mereka mempunyai pikiran, perasaan, status, 

keinginan, dan latar belakang yang heterogen yang dibawa ke dalam 

organisasi. Karyawan tidak dapat diatur dan dikuasai sepenuhnya seperti 

mengatur mesin, modal, atau gedung ( Hasibuan, 2014:10). 

 Salah satu elemen penting dalam suatu organisasi adalah adanya 

sumber daya manusia yang mampu menggerakkan seluruh aktifitas guna 

pencapaian tujuan organisasi. Hal ini menandakan bahwa diperlukan adanya 

proses pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dalam suatu organisasi. 

Akan tetapi fenomena yang terjadi adalah manakala kinerja perusahaan yang 

telah baik dapat rusak oleh berbagai sikap dan perilaku karyawan. Salah satu 

bentuk perilaku karyawan tersebut adalah intensi keluar (turnover intention) 

yang dapat berujung pada keputusan karyawan meninggalkan pekerjaannya. 

Tingkat turnover intention yang tinggi akan menimbulkan dampak negatif bagi 
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organisasi, seperti menciptakan ketidak stabilan (uncertainity) terhadap kondisi 

tenaga kerja dan peningkatan biaya sumber daya manusia, seperti biaya 

pelatihan yang sudah diinvestasikan pada karyawan, sampai biaya rekrutmen 

dan pelatihan kembali. Turnover intention yang tinggi juga mengakibatkan 

organisasi tidak efektif karena perusahaan kehilangan karyawan yang 

berpengalaman dan perlu melatih karyawan baru (Saklit, 2017:473). 

 Tingginya intensitas turnover intention pada sebuah perusahaan 

menjadi masalah yang serius bagi masa depan perusahaan tersebut. Jika sebuah 

organisasi atau perusahaan mengalami hal tersebut tentunya ada yang salah 

dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia pada internal organisasi atau 

perusahaan tersebut. Karyawan yang mempunyai skill yang baik dan 

mempunyai visi kedepan yang kuat jika dalam tempat nya bekerja tidak 

mendapatkan perlakuan yang baik dalam organisasi, tidak ada pengembangan 

karir, merasa tidak nyaman dalam pekerjaannya sehingga muncul stres kerja, 

tentunya karyawan tersebut merasa lebih layak bekerja di tempat lain daripada 

tempat kerja yang sekarang. 

 Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus adalah sebuah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan dan penerbit buku yang 

didirikan sejak tahun 1951. Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus 

juga mengalami turnover karyawan, meskipun tidak pada skala yang tinggi, 

tetapi akan berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan. Berdasarkan 

data tahun 2014 sampai 2018, tingkat turnover, Perusahaan Percetakan dan 
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Penerbit Menara Kudus terlihat pada Tabel 1.1 (Turnover Rate Perusahaan 

Percetakan dan Penerbit Menara Kudus). 

 Tabel 1.1  

Turnover Rate Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus 

Tahun 

Jumlah 

Karyawan 

Awal 

Tahun 

Jumlah 

Karyawan 

Keluar 

Jumlah 

Karyawan 

Masuk 

Jumlah 

Karyawan 

Akhir Tahun 

2014 138 12 10 136 

2015 136 14 11 133 

2016 133 16 13 130 

2017 130 15 11 127 

2018 127 15 12 124 

Sumber: Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus. Desember, 2018 

 Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dikatakan bahwa Perusahaan Percetakan 

dan Penerbit Menara Kudus mengalami permasalahan pada turnover intention, 

trend turnover intention pada Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara 

Kudus hampir setiap tahun terjadi meskipun tidak dalam jumlah yang besar 

akan tetapi perusahaan perlu mewaspadai dan mengendalikan terjadinya 

turnover intention. Dari penelitian awal yang dilakukan dengan mewawancarai 

beberapa orang karyawan Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus, 

ditemukan beberapa faktor yang sedang menjadi isu/permasalahan di dalam 

perusahaan yang kemungkinan berpengaruh terhadap besarnya turnover 

intention yang terjadi Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus. 

 Terdapat beberapa persoalan pada bagian komitmen organisasi seperti 

kurangnya partisipasi karyawan ketika perusahaan mengadakan rapat rutin 

guna membahas masalah yang sedang dihadapi perusahaan, tentunya hal itu 
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bagian dari mewujudkan visi dan misi perusahaan. Perusahaan berharap untuk 

saling berkomitmen untuk kelangsungan hidup organisasi/perusahaan. Agar 

perusahaan dapat tetap eksis di tengah persaingan yang ketat seperti sekarang 

ini. 

 Dalam proses pengembangan karir di perusahaan yang menjadi objek 

penelitian terdapat beberapa persoalan seperti pengembangan karir pada objek 

penelitian tidak berjalan dengan transparan dan cenderung pada posisi strategis 

banyak ditempati kerabat dekat, adanya beberapa karyawan yang enggan untuk 

mendapatkan pengembangan karir dengan alasan  para karyawan sudah 

nyaman dengan posisi yang ditempatinya sekarang dan menganggap bahwa 

jika berada dalam karir yang lebih tinggi akan lebih rumit juga pekerjaannya.   

 Sementara itu persoalan dalam proses stres kerja di perusahaan yang 

menjadi objek penelitian, tugas yang diberikan kepada karyawan tidak sesuai 

dengan gaji yang diberikan. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas 

yang dibebankan kepada karyawan terlalu singkat, sehingga karyawan yang 

tidak bisa menyelesaikan dengan tepat waktu akan menjadi beban yang 

mengakibatkan stres kerja. Permasalahan tersebut yang diduga menjadi pemicu 

stres kerja (Sumber HRD Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus). 

 Terdapat kesenjangan temuan penelitian faktor-faktor yang 

mempengaruhiTurnover Intention. Data penelitian ini, antara lain : 

 Penelitian yang dilakukan oleh Amran dan Rohendi (2017) tentang 

telaah hubungan kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap 

turnover intention dengan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel 
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komitmen organisasi berpengaruh terhadap turnover intention, pada penelitian 

Christie dan Sypel (2014) dan Yusoff. Et al. (2015) juga demikian bahwa 

variabel komitmen organisasi berpotensi menurunkan intensi turnover 

karyawan. Sedangkan pada penelitian Wulansari, Koesmono dan Junaedi 

(2017)mengenai pengaruh keadilan prosedural dan stres kerja terhadap 

turnover intention dengan komitmen organisasional sebagai variabel mediasi 

pada PT.PJB Services menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa variabel 

komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap turnover intention. 

 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Saklit (2017) 

tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan pengembangan karir terhadap 

intensi turnover: kepuasan kerja sebagai mediator dengan hasil penelitian 

bahwa variabel pengembangan karir berpengaruh positif terhadap turnover 

intention. Sementara itu, hasil penelitian Muhammad Shahid Nawaz dan 

Faizuniah Pangil (2015) juga menunjukkan demikian bahwa pengembangan 

karir berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Namun demikian 

hasil penelitian Hafiz, Parizade dan Hanafi (2016) mengenai pengaruh 

pengembangan karir terhadap keinginan berpindah (turnover intention) (studi 

kasus pada karyawan PT. BFI Finance Tbk Cabang Palembang) menyatakan 

sebaliknya, bahwa variabel pengembangan karir berpengaruh negatif terhadap 

turnover intention, sependapat dengan Hafiz, Parizade dan Hanafi (2016) 

penelitian yang dilakukan Diala dan Martinez  (2014) berkesimpulan bahwa 

pengembangan karir tidak mempengaruhi turnover intention. 
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 Adapun penelitian yang dilakukan oleh Wulansari, Koesmono dan 

Junaedi (2017) tentang pengaruh keadilan prosedural dan stres kerja terhadap 

turnover intention dengan komitmen organisasional sebagai variabel mediasi 

pada PT.PJB Services menyatakan bahwa variabel stres kerja tidak 

berpengaruh terhadap turnover intention. Tetapi, penelitian Arnanta dan Utama 

(2017) mengenai pengaruh stres kerja, kepuasan kerja dan iklim organisasi 

terhadap turnover intention  karyawan CV. Dharma Siadja menunjukkan hasil 

yang berbeda yaitu variabel stres kerja berpengaruh signifikan terhadap 

turnover intention, dalam penelitian Chandrika dan Nanayakkara (2018) juga 

menunjukkan bahwa stres kerja adalah salah satu faktor penting yang 

menentukan  turnover intention. 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti ingin 

melanjutkan dan mengembangkan penelitian dengan judul: “Pengaruh 

Komitmen Organisasi, Pengembangan Karir dan Stres Kerja terhadap 

Turnover Intention Pada KaryawanPerusahaan Percetakan dan Penerbit 

Menara Kudus”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup dalam penelitian ini, meliputi berbagai objek pada 

Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus yang terdiri sebagai 

berikut:  



7 

 

 
 

1. Variabel Independen yaitu Pengaruh Komitmen Organisasi, 

Pengembangan Karir Dan Stres Kerja. Variabel Dependen yaitu 

Turnover Intention. 

2. Obyek Penelitian yaitu Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara 

Kudus. 

3. Responden yaitu Karyawan Perusahaan Percetakan dan Penerbit 

Menara Kudus. 

4. Waktu Penelitian yaitu Bulan Maret-April Tahun 2019. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

 Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus adalah sebuah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan dan penerbit buku, seiring 

berjalannya waktu dengan pengalaman dan reputasi yang baik, Perusahaan 

Percetakan dan Penerbit Menara Kudus telah berkembang sesuai dengan 

tuntutan persaingan yang sangat ketat seperti sekarang ini. Masalah yang 

terjadi pada karyawan Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus 

adalah komitmen organisasi, pengembangan karir dan stres kerja. Komitmen 

organisasi pada karyawan menjadi hal yang penting bagi perusahaan, 

pengembangan karir yang baik tentunya sangat diharapkan para karyawan, 

selain itu perusahaan juga harus mampu mengelola stres kerja karyawan 

dengan baik. Kondisi tersebut tentu dapat mengindikasikan menguat atau 

melemahnya turnover intention karyawan. 
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 Berdasarkan uraian singkat tersebut maka masalah yang ada pada 

perusahaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Komitmen organisasi pada individual karyawan masih tergolong belum 

baik. Dapat dilihat ketika perusahaan mengadakan rapat, karyawan 

kurang berpartisipasi didalamnya. 

b. Pengembangan karir belum berjalan dengan baik, pada perusahaan 

objek penelitian tidak berjalan transparan dan cenderung ditempati oleh 

kerabat dekat. 

c. Tugas yang diberikan kepada karyawan tidak sesuai dengan gaji yang 

diberikan dan waktu untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan 

kepada karyawan terlalu singkat. Permasalahan tersebut yang memicu 

timbulnya stres kerja.  

 Didasarkan pada masalah yang terjadi di Perusahaan Percetakan dan 

Penerbit Menara Kudus, maka pertanyaan dalam penelitian ini meliputi:  

1) Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap turnover intention 

karyawan Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus? 

2) Apakah pengembangan karir berpengaruh terhadap turnover intention 

karyawan Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus? 

3) Apakah stres kerja berpengaruh terhadap turnover intention karyawan 

Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus? 

Apakah komitmen organisasi, pengembangan karir dan stres kerja 

berpengaruh terhadap turnover intention Perusahaan Percetakan dan 

Penerbit Menara Kudus secara berganda ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan 

yang akan dicapai adalah: 

1) Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap turnover 

intention karyawan Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus. 

2) Menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap turnover 

intention karyawan Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus. 

3) Menganalisis pengaruh stres kerja terhadap turnover intention 

karyawan Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus. 

4) Menganalisis pengaruh komitmen organisasi, pengembangan karir dan 

stres kerja secara berganda (simultan) terhadap turnover intention 

karyawan Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a) Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian dalam 

bidang manajemen sumber daya manusia. Untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh pengaruh komitmen organisasi, pengembangan karir 

dan stres kerja terhadap turnover intention. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya dalam bidang 

manajemen sumber daya manusia dan dapat bermanfaat bagi penelitian-

penelitian selanjutnya.  
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b) Kegunaan Praktis 

Bagi perusahaan faktor-faktor komitmen organisasi, pengembangan 

karir dan stres kerja kedepan agar ditingkatkan kembali agar turnover 

intention karyawan dapat dikendalikan dalam rangka mencapai visi dan 

misi perusahaan.  


