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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Era globalisasi selalu identik dengan adanya persaingan. Persaingan 

tersebut juga terjadi pada dunia bisnis, baik barang maupun jasa. Pesatnya 

perkembangan dalam dunia bisnis dapat memicu persaingan antar perusahaan 

sehingga perusahaan harus memiliki suatu keunggulan dan kemampuan daya 

saing yang tinggi agar dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan lainnya. 

Untuk dapat memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi, suatu organisasi 

harus membuat strategi bisnis yang dapat bersaing dalam skala dunia khususnya 

dalam mengolah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan 

seseorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian 

tujuan organisasi (Rivai, 2011: 14). 

Mengingat pentingnya peranan sumber daya manusia dalam menjalankan 

aktifitasnya di perusahaan, maka pihak manajemen perusahaan dituntut untuk 

senantiasa memperhatikan karyawan dan menjaga hubungan baik antara atasan 

dan bawahan. Sumber daya manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari perusahaan. Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam 

pencapaian tujuan akhir suatu perusahaan. Resign atau keluarnya karyawan 

berprestasi rendah dalam suatu perusahaan akan bermanfaat positif bagi 

organisasi. Namun sebaliknya dengan keluarnya karyawan yang berprestasi tinggi 

akan merugikan perusahaan. Karyawan berprestasi tinggi yang resign menjadikan 

perusahaan melakukan usaha untuk merekrut karyawan baru agar dapat mengisi 



2 
 

 
 

posisi yang kosong. Sekarang ini banyak karyawan yang ingin 

mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini terlihat dari banyaknya karyawan 

yang melakukan perpindahan kerja (turnover intention) karena mereka menilai 

apa yang diperoleh di tempat kerja sekarang tidak sesuai dengan  yang 

diharapkan. Kondisi ini mengakibatkan kinerja perusahaan tersebut mengalami 

kendala akibat adanya karyawan yang melakukan aktivitas turnover intention 

(Annisa, 2017).  

PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2 Kudus merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang produksi food flexible packaging (bungkus saset 

makanan).  PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2 Kudus merupakan anak 

perusahaan dari PT Pura Group. Perusahaan ini sudah lama berdiri yakni sejak 

1973. Permasalahan yang ada di PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2 Kudus 

adalah peningkatan jumlah karyawan keluar pada tahun 2018 dibandingkan 

dengan tahun 2017. Berikut ini disajikan data tentang keluar masuknya karyawan 

di PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2 Kudus. 
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Tabel 1.1 

Rincian Karyawan Kontrak Tahun 2017-2018 

Bagian 

Jumlah Karyawan 

2017 2018 

Awal Masuk Keluar Akhir Awal Masuk Keluar Akhir 

PMC 16 7  - 23 23 10 9 24 

Staff 13 4 3 14 14 10 5 19 

Kiriman 16 10 9 17 17 3 4 16 

Quality Control 11 5 1 15 15 5 2 18 

Umum 34 5 8 31 31 5 1 35 

Teknisi 13 4 3 14 14 3 4 13 

Nakalkulasi 21 8 9 20 20 6 2 24 

Stamping 16 6  - 22 22 6 7 21 

Potong 20 7 7 20 20 7 4 23 

Laminasi 31 5 8 28 28 9 11 26 

Persiapan 12 7 2 17 17 4 1 20 

Cetak 15 5 5 15 15 7 8 14 

Jumlah 218 73 55 236 236 75 58 253 

Sumber: PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2, 2018. 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, pada awal tahun 2017 jumlah karyawan 

sebanyak 218 karyawan dengan karyawan masuk sebanyak 73 karyawan, 

sedangkan jumlah karyawan yang keluar pada tahun 2017 sebanyak 55 karyawan. 

Jumlah karyawan pada akhir tahun 2017 sebanyak 236 karyawan. Pada tahun 

2017 tampak bahwa 75% karyawan keluar jika dibandingkan dengan karyawan 

masuk.  

Jumlah karyawan pada awal tahun 2018 sebanyak 236 karyawan dengan 

karyawan masuk sebanyak 75 karyawan sedangkan karyawan yang keluar 

sebanyak 58 karyawan. Jumlah karyawan pada akhir 2018 sebanyak 253 

karyawan. Pada tahun 2018 tampak bahwa 77,3% karyawan kontrak keluar jika 

dibandingkan dengan karyawan masuk. 
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Tabel 1.2 

Jumlah Karyawan Tahun 2018 

  Jumlah Karyawan 

Karyawan Kontrak 253 

Karyawan Tetap 126 

Jumlah 379 

   Sumber: PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2, 2018. 

Selain masalah turnover of labour, permasalahan lain yang di alami oleh 

karyawan yaitu rendahnya produktivitas karyawan. Banyaknya karyawan yang 

berstatus kontrak, padahal sudah cukup lama bekerja di perusahaan. Selain itu, 

adanya karyawan yang terlambat datang kerja menunjukkan bahwa karyawan 

tidak disiplin dan tidak menaati peraturan yang diterapkan oleh perusahaan.  

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seorang karyawan untuk 

melakukan turnover intention, yaitu komitmen organisasi. Komitmen  organisasi  

adalah  suatu  keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi 

dan tujuan-tujuannya, serta berniat  memelihara  keanggotaannya.  Ristiana dalam 

Annisa (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi meliputi sikap menyukai 

organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi 

kepentingan organisasi dalam mencapai tujuan. 

Tingkat penurunan produktivitas mengindikasi adanya permasalahan pada 

komitmen organisasi karyawan. Wijaya dalam Rarasanti dan Suana (2016) 

mengatakan bahwa karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi 

menikmati dirinya menjadi bagian dari organisasi, dan akan menunjukkan 

perilaku positif seperti jarang terlambat, tingkat absensi  dan turnover intention 
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yang rendah serta produktivitas yang tinggi. Hal tersebut tampak dari tabel 2 

tentang pencapaian produksi tahun 2018. 

Tabel 1.3 

Pencapaian Produksi 2018 

Bulan Target Produksi Realisasi Produksi Penyimpangan (%) 

Januari 400.000 pcs 395.000 pcs (1,25) 

Februari 400.000 pcs 398.000 pcs (0,50) 

Maret 400.000 pcs 405.000 pcs 1,25 

April 400.000 pcs 400.000 pcs 0 

Mei 400.000 pcs 393.000 pcs (1,75) 

Juni 400.000 pcs 390.000 pcs (2,50) 

Juli 400.000 pcs 391.000 pcs (2,25) 

Agustus 400.000 pcs 400.000 pcs 0 

September 400.000 pcs 398.000 pcs (0,50) 

Oktober 400.000 pcs 405.000 pcs 1,25 

November 400.000 pcs 410.000 pcs 2,50 

Desember 400.000 pcs 410.000 pcs 2,50 

 Sumber: PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2, 2018. 

Berdasarkan tabel 1.3 di atas tampak bahwa karyawan belum mampu 

memenuhi target produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada bulan Juni 

terjadi penurunan produksi terbesar yakni 2,50% dari target produksi.  

Motivasi kerja adalah dorongan keinginan melakukan suatu kegiatan atau 

pekerjaan dengan memberikan yang terbaik dari dirinya, baik itu waktu maupun 

tenaga demi tercapainya tujuan yang diinginkan (Putrianti, 2014). Motivasi adalah 

suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk 

melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. 

Tujuan yang jika berhasil dicapai akan memuaskan atau memenuhi kebutuhan-

kebutuhan tersebut (Munandar, 2011). Karyawan yang mempunyai motivasi kerja 
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tinggi akan berusaha agar pekerjaannya dapat terselesaikan dengan 

sebaik‐baiknya. 

Tabel 1.4 

Masa Kerja Karyawan Kontrak 

Bagian 

Masa Kerja Karyawan 

1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 
Lebih dari 

3 Tahun 

PMC 10 7 3 4 

Staff 10 4 5  - 

Kiriman 3 10 2 1 

Quality Control 5 5 5 3 

Umum 5 5 20 5 

Teknisi 3 4 6  - 

Nakalkulasi 6 6 7 5 

Stamping 6 6 8 1 

Potong 7 7 6 3 

Laminasi 9 4 8 5 

Persiapan 4 7 7 2 

Cetak 7 5 2  - 

Jumlah Karyawan 75 70 79 29 

Sumber: PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2, 2018. 

Berdasarkan tabel 1.4 di atas jumlah karyawan yang memiliki masa kerja 1 

tahun sebanyak 75 karyawan, masa kerja 2 tahun sebanyak 70 karyawan, masa 

kerja 3 tahun sebanyak 79 karyawan dan masa kerja lebih dari 3 tahun sebanyak 

29 karyawan. Lamanya status karyawan kontrak menyebabkan penurunan 

motivasi kerja karyawan. 

Keterlibatan kerja menurut Robbins dan Coulter (2012) yakni tingkat 

pengidentifikasian karyawan dengan pekerjaannya dan menganggap pekerjaannya 

adalah penting untuk kebaikan dirinya. Lodahl dan Kejner dalam Biswas (2017) 

menjelaskan bahwa keterlibatan kerja dapat dipandang sebagai sejauh mana 



7 
 

 
 

seseorang mengidentifikasikan pekerjaannya secara psikologis atau pentingnya 

pekerjaan dalam dirinya. Karyawan yang memiliki keterlibatan kerja yang rendah 

cenderung memiliki tingkat turnover dan tingkat absensi yang tinggi. 

Tabel 1.5 

Kehadiran Karyawan Kontrak Tahun 2018 

 

 

 

 

Sumber: PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2, 2018. 

Berdasarkan tabel 1.5 di atas diketahui bahwa tingkat ketidakhadiran 

karyawan berkisar antara 20,8% - 31,6%. Sedangkan tingkat keterlambatan 

karyawan berkisar antara 42,8% - 57,1%.  

Bagian 
Jumlah 

Karyawan 

Tingkat Absensi 

Karyawan  

Tidak 

Hadir Terlambat 

% % 

PMC 24 20,8 54,1 

Staff 19 31,6 52,6 

Kiriman 16 25,0 43,8 

Quality Control 18 27,8 44,4 

Umum 35 22,9 57,1 

Teknisi 13 30,8 53,8 

Nakalkulasi 24 25,0 54,1 

Stamping 21 28,6 42,8 

Potong 23 30,4 39,1 

Laminasi 26 26,9 53,8 

Persiapan 20 25,0 45,0 

Cetak 14 28,6 42,8 
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Research Gap dari penelitian sebelumnya mengenai pengaruh komitmen 

organisasi, motivasi kerja dan keterlibatan kerja terhadap turnover intention 

menyatakan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017) 

menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap turnover intention. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Monica 

dan Putra (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap turnover intention. Penelitian yang dilakukan oleh 

Putrianti, Hamid dan Mukzam (2014) menyatakan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh signifikan terhadap turnover intention karyawan. Namun, Putri dan 

Rumangkit (2017) menyatakan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap 

turnover intention. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muliana, Makmur dan 

Aida (2015) mengemukakan bahwa keterlibatan kerja berpengaruh signifikan 

pada turnover intention karyawan. Lain halnya dengan penelitian oleh Jandu 

(2015) yang menyatakan bahwa keterlibatan kerja tidak berpengaruh terhadap 

turnover intention.  

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka, peneliti mengambil 

judul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi Kerja dan Keterlibatan Kerja 

terhadap Turnover Intention pada PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2 Kudus”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi, 

motivasi kerja, dan keterlibatan kerja. 
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1.2.2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah turnover intention. 

1.2.3. Obyek penelitian adalah PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2 Kudus. 

1.2.4. Responden adalah karyawan kontrak PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 

2 Kudus sebanyak 253  karyawan. 

1.2.5. Penelitian mulai dilaksanakan bulan Januari-Agustus 2019. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Beberapa permasalahan yang terjadi pada PT. Pura Barutama Unit 

Rotogravure 2 Kudus antara lain : 

1. Peningkatan jumlah karyawan yang keluar pada tahun 2018 dibandingkan 

dengan tahun 2017, 

2.  Adanya penurunan komitmen organisasi karyawan yang di tandai dengan 

adanya penurunan produktivitas,  

3. Motivasi kerja yang menurun karena banyak karyawan yang berstatus 

kontrak dalam waktu cukup lama,  

4. Peningkatan tingkat keterlambatan karyawan yang menandakan penurunan 

keterlibatan kerja karyawan. 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat disusun rumusan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1.3.1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap turnover intention 

pada karyawan PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2 Kudus? 
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1.3.2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap turnover intention pada 

karyawan PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2 Kudus? 

1.3.3. Apakah keterlibatan kerja berpengaruh terhadap turnover intention pada 

karyawan PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2 Kudus? 

1.3.4. Apakah komitmen organisasi, motivasi kerja dan keterlibatan kerja 

berpengaruh terhadap turnover intention pada karyawan PT. Pura 

Barutama Unit Rotogravure 2 Kudus? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap turnover intention 

pada karyawan PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2 Kudus. 

1.4.2. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap turnover intention pada 

karyawan PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2 Kudus. 

1.4.3. Untuk menguji pengaruh keterlibatan kerja terhadap turnover intention 

pada karyawan PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2 Kudus. 

1.4.4. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi, motivasi kerja dan 

keterlibatan kerja terhadap turnover intention pada karyawan PT. Pura 

Barutama Unit Rotogravure 2 Kudus. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut: 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang perkembangan 

ilmu manajemen, terutama manajemen sumber daya manusia. Dari hasil 

penelitian ini nantinya dapat diketahui mengenai hubungan komitmen 

organisasi, motivasi kerja dan keterlibatan kerja terhadap turnover 

intention pada PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2 Kudus sebagai 

bahan kajian penelitian selanjutnya. 

1.5.2. Manfaat Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi  

PT. Pura Barutama Unit Rotogravure 2 Kudus mengenai kondisi SDM 

yang dimiliki dengan memperhatikan aspek komitmen organisasi, motivasi 

kerja dan keterlibatan kerja dalam kaitannya dengan turnover intention. 

 

 

 

 

 

 

 

 


