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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manajemen sumber daya manusia menurut Dessler (2015:4) adalah proses 

merekrut, melatih, menilai, dan mengkompensasikan karyawan dengan 

memperhatikan pertimbangan hubungan antar karyawan, keamanan dan 

kesehatan, serta keadilan. Manusia merupakan mahluk sosial, dimana manusia 

saling berinteraksi dengan yang lain dan tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh 

orang lain. Manusia tidak akan pernah lepas dari kehidupan berorganisasi dan 

bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat jelas dalam kehidupan manusia sehari-hari, 

baik di lingkungan rumah tangga, organisasi sosial bahkan organisasi tempat 

manusia bekerja. Untuk mencapai tujuan, setiap organisasi sangat membutuhkan 

sumber daya yang baik. Salah satu sumber daya yang penting dalam organisasi 

adalah sumber daya manusia (Waspodo, 2014:1) 

Sumber daya manusia senantiasa melekat pada setiap organisasi sebagai salah 

satu faktor penentu keberadaan serta peran dalam memberikan kontribusi untuk 

mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Manusia merupakan salah satu unsur 

yang penting dalam sebuah organisasi, karena manusia merupakan penggerak dan 

penentu jalannya sebuah organisasi. Unsur manajemen sumber daya manusia 

adalah individu yang merupakan tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Dengan 

demikian, fokus yang dipelajari dalam sumber daya manusia adalah masalah-

masalah yang memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja manusia (Adieb,2016:2) 
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Salah satu masalah serius yang dialami oleh banyak perusahaan adalah tingkat 

turnover yang tinggi. Sebuah organisasi tidak pernah bisa terlepas dengan kondisi 

perputaran pegawai. Menurut Mosadeghrad (2013:125) Turnover Intention 

merupakan faktor penentu yang nyata dari perilaku turnover.Turnover Intention 

dapat diartikan sebagai pergerakan tenaga kerja keluar dari unit organisasi. 

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat tingginya turnover pada perusahaan atau 

organisasi yaitu apabila yang keluar adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian, 

ketrampilan, kualitas dan pengalaman sedangkan untuk menggantikan karyawan 

yang keluar membutuhkan waktu serta biaya baru untuk merekrut karyawan baru 

sehingga menganggu efektivitas jalannya kegiatan di perusahaan. 

Niat untuk keluar dari organisasi dan mencari pekerjaan di organisasi lain 

disebabkan antara lain ketidakpuasan atas gaji yang telah diterima dari 

perusahaan. Program pemberian gaji menurut. Rivai (2011:860),  harus ditetapkan 

atas asas adil dan layak serta dengan memperhatikan undang-undang tentang 

perburuhan yang berlaku. Adil tidak berarti gaji antara satu karyawan satu dengan 

yang lainnya harus sama, melainkan tergantung pada posisi karyawan pada 

perusahaan tersebut. 

Handoko (2012:135) menyatakan bahwa kepuasan kerja pada dasarnya 

merupakan sesuatu yang bersifat individual, setiap individu memiliki tingkat 

kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan sistem nilai yang 

berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan yang dirasakan 

sesuai keinginan seorang individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang 

didapat. Demikian pula sebaliknya, semakin banyak aspek pekerjaan yang tidak 
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sesuai dengan keinginan individu dan sistem nilai yang dianut, semakin rendah 

tingkat kepuasan yang akan didapat. Kepuasan kerja menurut Sinambela 

(2012:255) adalah perasaan seseorang terhadap pekerjaan yang dihasilkan dengan 

usahanya sendiri, dan didukung atas keadaan kerja, hasil kerja, dan kerja itu 

sendiri. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan dengan 

bagaimana para pekerja memandang pekerjaan mereka. Dengan demikian, 

kepuasan kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan 

sikapnya senang atau tidak senang, puas atau puas dalam melakukan sebuah 

pekerjaan. 

Halimah (2016:2) berpendapat bahwa memahami pentingnya keberadaan 

sumber daya manusia di era globalisasi saat ini salah satu upaya yang harus 

dicapai oleh sebuah perusahaan dengan meningkatkan kualitas SDM. Dengan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat mengurangi 

intensitas keluar karyawan. Usaha untuk mengurang Turnover Intention, 

diantaranya dengan memperhatikan lingkungan organisasi itu sendiri. Lingkungan 

organisasi adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kelangsungan, eksistensi, dan 

keberadaan yang menyangkut organisasi baik dari dalam maupun luar perusahaan. 

Dengan lingkungan organisasi yang nyaman akan membuat pekerja betah dalam 

melakukan pekerjaannya. 

PT. Djarum merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi 

rokok yang beralamat di Jl. Jend A. Yani 28, Kudus. PT. Djarum merupakan salah 

satu dari tiga perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Beridiri pada tanggal 21 

April 1951. Pada awalnya PT. Djarum adalah perusahaan perseorangan kemudian 
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pada tahun 1983 berubah status menjadi perseroan terbatas. Beberapa produk dari 

PT. Djarum banyak beredar di pasar domestik maupun di pasar internasional.  

PT. Djarum memiliki sumber daya manusia yang memiliki passion untuk 

berubah kearah yang lebih baik, dengan dikombinasikan kunci kualitas dari 

kerendahan hati, dedikasi serta ketulusan. Hal ini dikarenakan PT. Djarum melihat 

sumber daya manusia sebagai dasar dari kesuksesannya. Dengan adanya nilai-

nilai tersebut karyawan PT. Djarum mampu bekerja dengan harmonis dan 

dinamis, sehingga menghasilkan kemajuan dalam perusahaan. 

Turnover Intention yang terjadi pada perusahaan besar cukup mengundang 

perhatian. Suatu perusahaan besar bisa mengalami turnover karyawan yang tinggi. 

Padahal dengan nama besar dan citra perusahaan yang baik serta selalu 

menciptakan program-program yang menarik dapat mendukung kebutuhan 

karyawan. PT. DJARUM merupakan salah satu dari banyaknya perusahaan rokok 

di Kudus. Banyaknya pesaing inilah yang membuat PT. DJARUM harus bekerja 

secara ekstra agar produknya tetap menjadi pilihan masyarakat. Masalah lain 

mengenai lingkungan organisasi datang dari Undang-undang pemerintah tentang 

larangan merokok, terlihat dari iklan-iklan serta kemasan rokok yang harus 

mencantumkan kalimat tentang bahaya merokok. Larangan inilah yang membuat 

para karyawan PT. DJARUM merasa harus waspada tentang masa depannya dan 

hal ini menimbulkan keinginan karyawan untuk mencari pekerjaan yang lain. 

Penelitian ini lebih mengkhususkan pada pengaruh kepuasan gaji, kepuasan 

kerja dan lingkungan organisasi karyawan Public Affairs PT. DJARUM Kudus, 
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karena PT. DJARUM Kudus merupakan salah satu pabrik rokok terbesar yang 

masih eksis sampai sekarang walau pernah mengalami kebakaran pada tahun 

1963. 

Research gap dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Luntungan dan Farlane (2016) menyimpulkan bahwa kepuasan kerja secara 

parsial mempengaruhi turnover intention secara negatif signifikan. Sedangkan 

dalam penelitian Ahsan dkk (2016) hasilnya kepuasan kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap turnover intention karyawan. 

Penelitian Andalen dan Darmastuti (2015) menyatakan bahwa kepuasan gaji 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intenton. Pendapat 

dari penelitian Siwi dkk (2016) kepuasan gaji tidak berpengaruh terhadap 

turnover intention. 

Berdasarkan penelitian Owalabi dkk (2014) menunjukkan bahwa ada 

pengaruh positif namun tidak signifikan dari lingkungan organisasi terhadap 

turnover intention.Pada penelitian Kanwal dan Tariq (2016) menunjukkan bahwa 

hubungan antara turnover intention dan lingkungan organisasi adalah negatif dan 

signifikan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk 

mengetahui secara lebih mendalam melalui penelitian dengan maksud 

untukdapatkan data konkrit serta gambaran menyeluruh mengenai karyawan 

Public Affairs PT. DJARUM. Selanjutnya akan disusun dalam bentuk skripsi 

dengan judul: “ANALISIS KEPUASAN GAJI, KEPUASAN KERJA, DAN 
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LINGKUNGAN ORGANISASI YANG MEMPENGARUHI TURNOVER 

INTENTION KARYAWAN PUBLIC AFFAIRS PT. DJARUM KUDUS.” 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Penelitian mengambil obyek di PT DJARUM Kudus 

1.2.2 Responden yang diteliti adalah Karyawan Public Affairs PT. DJARUM 

Kudus 

1.2.3 Variabel yang mempengaruhi Turnover Intention: kepuasan gaji, kepuasan 

kerja dan lingkungan organisasi 

1.2.4 Waktu penelitian pada Bulan Maret 2019. 

1.3 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) adanya indikasi 

keinginan seorang karyawan untuk pindah (turnover intention), 2) kepuasan gaji 

karyawan yang dirasa kurang pada bagian bonus karyawan karena tidak sesuai 

dengan banyaknya tugas lembur yang diberikan, 3) banyaknya pekerjaan serta 

lembur yang membuat para karyawan bosan, 4) Undang-undang larangan 

merokok yang menimbulkan tekanan pada karyawan. 

Atas dasar rumusan masalah tersebut, bahwa kepuasan gaji, kepuasan 

kerja, dan lingkungan organisasi mempengaruhi turnover intention, pertanyaan 

penelitian ini adalah: 

1.3.1 Bagaimana pengaruh kepuasan gaji terhadap turnover intention pada 

karyawanPublic Affairs PT. DJARUM Kudus? 
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1.3.2 Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention pada 

karyawanPublic Affairs PT. DJARUM Kudus? 

1.3.3 Bagaimana pengaruh lingkungan organisasi terhadap turnover intention 

pada karyawanPublic Affairs PT. DJARUM Kudus? 

1.3.4 Bagaimana pengaruh kepuasan gaji, kepuasan kerja, dan lingkungan 

organisasi terhadap turnover intention pada karyawanPublic Affairs PT. 

DJARUM Kudus secara berganda. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Menganalisis pengaruh kepuasan gaji terhadap turnover intention 

padaPublic Affairs PT. DJARUM Kudus 

1.4.2 Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention 

padaPublic Affairs PT. DJARUM Kudus 

1.4.3 Menganalisis pengaruh lingkungan organisasi terhadap turnover intention 

padaPublic Affairs PT. DJARUM Kudus 

1.4.4 Menganalisis pengaruh kepuasan gaji, kepuasan kerja, dan lingkungan 

organisasi terhadap turnover intention padaPublic Affairs PT. DJARUM 

Kudus 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian yang akan dilaksanakan 

adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah penuangan pemikiran terhadap 

perluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang sumber daya 

manusia, dan memberikan gambaran mengenai peristiwa turnover 

intention pada sebuah perusahaan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan informasi dan menjadi 

masukan bagi perusahaan, sebagai penuangan pemikiran dan sebagai 

bahan pertimbangan mengatasi masalah yang berhubungan dengan 

penurunan tingkat turnover intention karyawan khususnya dalam 

maslaah kepuasan gaji, kepuasan kerja, dan lingkungan organisasi. 

b. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti berupa 

pengalaman dan dapat membandingkannya antara ilmu yang diperoleh 

selama kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

  


