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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1.    Latar Belakang  

Sumber daya manusia senantiasa melekat pada setiap perusahaan sebagai faktor 

penentu keberadaan dan berperan dalam memberikan kontribusi ke arah pencapaian 

tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Perusahaan  membutuhkan sumber daya 

manusia yang handal dan berkualitas sehingga perusahaan harus dapat mengelola dan 

memperhatikan sumber daya manusia  dengan sebaik mungkin (Waspodo dkk., 2013) 

Sumber daya manusia sangatlah penting, yaitu sebagai motor penggerak didalam 

suatu organisasi. Organisasi harus melakukan langkah-langkah manajerial yang tepat 

dalam merekrut, menyeleksi, dan mempertahankan sumber daya manusia. Perusahaan 

harus sadar akan nilai investasi karyawan sebagai sumberdaya manusia. Dimana saat 

ini mengumpulkan tenaga kerja yang cakap dan berkinerja baik semakin  sulit 

dilakukan, terlebih lagi mempertahankan yang sudah ada. Mereka harus 

memprioritaskan untuk menemukan, mempekerjakan, memotivasi, melatih, 

mengembangkan  karyawan (Witasari, 2009:68). 

Perpindahan karyawan seringkali menjadi fenomena yang terjadi pada sebuah 

perusahaan. Perpindahan dapat dipahami sebagai pengunduran diri permanen secara 

sukarela atau tidak sukarela dari organisasi (Robbins, 2012:38). Perpindahan karyawan 

juga dapat diartikan sebagai kejadian dimana pegawai atau karyawan keluar dari 

organisasi maupun perusahaan, baik itu berupa pemberhentian, keluar secara suka rela, 

pensiun, atau meninggal dunia.  
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Kepuasan kerja karyawan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya 

adalah work family conflict. Work-family conflict timbul saat seseorang yang 

melakukan perannya dalam suatu pekerjaan mengalami kesulitan melakukan perannya 

dalam keluarga maupun sebaliknya (Latifah dan Rohman, 2014:68). Work-family 

conflict bisa timbul dari tuntutan waktu yang sulit sehingga dapat menyebabkan stres, 

stres berasal dari satu peran yang spills overke peran lain kemudian mengganggu 

kualitas hidup, dan perilaku yang tepat dalam satu domain  tetapi dianggap tidak  tepat 

di domain lainnya (Aslam et al., 2011:52). Stres kerja merupakan salah satu faktor yang 

dapat mengakibatkan karyawan keluar dari pekerjaannya. Stres kerja dapat diartikan 

sebagai suatu perasaan negatif akibat dari tidak mampunya seorang individu 

menghadapi beban kerja yang melebihi kapasitasnya atau menghadapi berbagai 

tekanan dari tempat kerja (Basri, 2011). 

Salah satu faktor yang menyebabkan keinginan berpindah adalah ketidakamanan 

kerja. Ketidak amanan kerja merupakan perasaan tegang, gelisah, khawatir, stress, dan 

merasa tidak pasti dalam kaitannya dengan sifat dan keberadaan pekerjaan selanjutnya 

yang dirasakan karyawan. Ketidakamanan kerja juga dapat dipahami sebagai perasaan 

tertekan yang dirasakan karyawan mengenai tidak tercapainya harapan-harapan 

karyawan terhadap keberlangsungan pekerjaannya yang mencakup hal-hal seperti 

adanya kesempatan promosi, kondisi pekerjaan nyaman dan kesempatan karir jangka 

panjang dalam penelitian ini skala ketidakamanan kerja di susun dengan aspek-aspek 

untuk mengukur ketidakamanan kerja, tingkat ancaman yang dirasakan karyawan 

mengenai aspek-aspek pekerjaan, seberapa pentingnya aspek kerja bagi karyawan, 

tingkat ancaman yang dirasakan karyawan pada kemungkinan terjadinya peristiwa-
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peristiwa yang negatif, tingkat kepentingan yang dirasakan individu. Beberapa hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa faktor ketidakamanan kerja berperan besar terhadap 

terjadinya keinginan berpindah dalam perusahaan ataupun organisasi (Fadzilah, S. 

Martono, 2016:169)  

Work-family conflict adalah konflik yang terjadi pada individu akibat 

menanggung peran ganda, baik dalam pekerjaan (work) maupun keluarga (family), 

dimana karena waktu dan perhatian terlalu tercurah pada satu peran saja, sehingga 

tuntutan peran lain tidak bisa dipenuhi secara optimal. Fenomena riset pada karyawan  

pada The Safin Hotel Pati disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 1.1 

Penyebab Work Family Conflict pada  Bekerja 
 

 

No 

Penyeba

b Dari Keluarga Dari Pekerjaan 

1

. 

1.   Tanggungjawab     mengelola 

rumah tangga 

2.  Tuntutan   partisipasi   dalam 

kegiatan kemasyarakatan 

1.   Jadwal pekerjaan yang 

padat 

2 1.   Pekerjaan rumah yang 

berat 

2.   Jarak tempuh rumah dan 

hotel yang jauh, macet 

2

. 

1.   Keterbatasan    waktu    untuk 

keluarga 

1.   Jam kerja yang panjang 

  

 

1.   Jam kerja yang panjang, 

2.   Beban pekerjaan yang 

terlalu banyak 

3.    Tekanan  serta  tanggung  

jawab yang harus 

diselesaikan di pekerjaan 

  1.    Jam kerja yang panjang 

2. Lingkungan  kerja  yang  

kurang kondusif 

 Sumber: Prasurvey wawancara, 2019. 
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Job Insecurity dikarakteristikkan dengan persepsi ancaman akan kehilangan 

pekerjaan, maka karyawan akan merasa ancaman kehilangan pekerjaan akan sangat 

mungkin untuk mengalami job insecurity. Job insecurity menjadi semakin tinggi 

dirasakakan oleh karyawan . Masa depan karyawan dalam organisasi semakin tidak 

menentu. Tuntutan kerja yang berlebihan membuat karyawan  mempunyai hasil kerja 

rendah dam tidak bergairah dalam bekerja terhadap perusahaan. Absensi diindikasikan 

dari dampak adanya job insecurity sehingga karyawan masih terdapat bolos kerja 

selama tiga tahun terakhir. 

Tabel 1.2 

Tabel Karakteristik Absensi Tahun 2016-2018 

No Keterangan 
Absensi (orang) 

2016 2017 2018 

1 Sakit tanpa keterangan 3 3 3 

2 Sakit keterangan dokter 3 4 5 

3 Bolos kerja 4 4 4 

 Total 10 11 12 

Sumber : The Safin Hotel Pati, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa absensi paling tinggi berada 

pada tahun 2018 jika dibandingkan tahun sebelumnya yakni 12 karyawan, tahun 2017 

sebanyak 11 karyawan dan tahun 2016 sebanyak 10 karyawan, sehingga dinyatakan 

bahwa tiap tahun absensi karyawan selalu mengalami peningkatan. 

Tabel 1.3 

Data Keluar-Masuk Karyawan  pada The Safin Hotel Pati Tahun 

Tahun 2016-2018 

Tahun 
Karyawan 

Awal 

Karyawan 

Akhir 

Karyawan 

Masuk 

Karyawan 

keluar 

2016 125 120 4 9 

2017 120 118 3 5 

2018 118 110 0 8 

   Sumber : The Safin Hotel Pati Tahun 2019. 
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Berdasarkan data diatas dapat kita lihat tingkat Turnover yang terjadi pada 

The Safin Hotel Pati dari tahun 2016-2018 secara Fluktuatif. Bahkan, pada tahun 2018 

terjadi turnover yang cukup tinggi sebanyak 8 karyawan  dibandingkan tahun 2017 

hanya terjadi turnover sebanyak 5 karyawan. 

Research gap dalam penelitian ini antara lain Ni Wayan Mega Sari Apriyani 

(2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa work family conflict tidak 

berpengaruh terhadap turnover intention. Sedangkan Anisah Farah Diba (2012) 

menyatakan bahwa work family conflict berpengaruh terhadap turnover intention. 

Fadzilah S. Matono, (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ketidakamanan 

kerja (job insecurity) mempunyai pengaruh positif terhadap turnover intention. 

Sedangkan Ni Made Widyasari (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa job 

insecurity berpengaruh negatif terhadap turnover intention. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1.2.1. Variabel penelitian yaitu : Work family conflict, job insecurity, work 

overload. 

1.2.2. Subyek Penelitian adalah karyawan  The Safin Hotel Pati. 

1.2.3. Obyek Penelitian pada hotel The Safin Hotel Pati. 

1.2.4. Waktu penelitian ini dilakukan selama 4 bulan (jadwal terlampir). 
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1.3. Perumusan Masalah  

Beberapa permasalahan dalam penelitian ini antara lain penyebab work family 

conflik adanya tanggung jawab mengelola pekerjaan rumah, tuntutan partisipasi 

kegiatan masyarakat, dan keterbatasan waktu untuk keluarga. Masih terdapatnya 

karyawan yang membolos kerja. Adanya peningkatan turnover intention pada tahun 

2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan uraian atas penjabaran rumusan 

masalah, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1.3.1. Apakah ada pengaruh work family conflict terhadap turnover intention 

karyawan  pada The Safin Hotel Pati?  

1.3.2. Apakah ada pengaruh job insecurity terhadap turnover intention 

karyawan  pada The Safin Hotel Pati?  

1.3.3. Apakah ada pengaruh work overload terhadap turnover intention 

karyawan  pada The Safin Hotel Pati?  

1.3.4. Apakah ada pengaruh work family conflict, job insecurity dan work 

overload terhadap turnover intention karyawan  pada The Safin Hotel 

Pati?  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Menganalisis pengaruh work family conflict terhadap turnover intention 

karyawan  pada The Safin Hotel Pati. 

1.4.2. Menganalisis pengaruh job insecurity terhadap turnover intention 

karyawan  pada The Safin Hotel Pati. 
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1.4.3. Menganalisis pengaruh work overload terhadap turnover intention 

karyawan  pada The Safin Hotel Pati. 

1.4.4. Menganalisis pengaruh work family conflict, job insecurity dan work 

overload terhadap turnover intention karyawan  pada The Safin Hotel 

Pati. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian sangat diharapkan dapat menunjang perkembangan ilmu 

Manajemen, terutama dalam gambaran yang lebih konkrit tentang work family conflict, 

job insecurity, dan work overload terhadap turnover intention karyawan, serta dapat 

menambah wawasan terutama yang berkaitan dengan tugas sebagai pada The Safin 

Hotel Pati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


