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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu bagian penggerak dari 

keberhasilan suatu perusahaan. Di era gobalisasi ini dalam menghadapi 

persaingan yang ketat, diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas 

sehingga mampu menghadapi persaingan dan perubahan zaman, dan akhirnya 

perusahaan dapat tetap bertahan. 

Saat ini banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk meningkatkan 

keterampilan sumber daya manusianya untuk dapat bersaing dengan sumber daya 

manusia lainnya. Dengan tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas baik, 

dapat mewujudkan tercapainya tujuan perusahaan secara maksimal. Karyawan 

sebagai sumber daya manusia memiliki peran penting dalam keberhasilan 

perusahaan. Performa sumber daya manusia harus sejalan dengan pemanfaatan 

aset permodalan. Tanpa tenaga kerja atau karyawan, sejumlah uang yag 

dikeluarkan perusahaan untuk membiayai seluruh kegiatan operasionalnya tidak 

dapat dialokasikan dengan baik atau bahkan hanya akan menjadi aset mati. Itulah 

mengapa pemilik dan pengelola usaha harus memberikan perhatian lebih pada 

orang-orang yang berkontribusi dalam bisnisnya.  

Keinginan (intention) adalah niat yang timbul pada individu untuk 

melakukan sesuatu. Sementara perputaran (turnover) adalah berhentinya seorang 

karyawan dari tempat bekerja secara sukarela atau pindah kerja dari tempat kerja 
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ke tempat kerja lain. Turnover yang tinggi mengindikasikan bahwa karyawan 

tidak betah bekerja di perusahaan tersebut. Jika dilihat dari segi ekonomi tentu 

perusahaan akan mengeluarkan cost yang cukup besar karena perusahaan sering 

melakukan recruitment, pelatihan yang memerlukan biaya yang sangat tinggi, dan 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi suasana kerja menjadi kurang 

menyenangkan. 

Menurut Mathis dan Jackson (2011;34), perputaran adalah proses dimana 

karyawan meninggalkan organisasi dan harus digantikan. Sedangkan menurut 

Rivai (2011:854), turnover merupakan keinginan karyawan untuk berhenti kerja 

dari perusahaan secara sukarela atau pindah dari satu tempat ke tempat kerja yang 

lain menurut pilihannya sendiri. Organisasi selalu mencari cara untuk menurunkan 

tingkat perputaran karyawan, terutama perputaran disfungsional yang 

menimbulkan berbagai potensi biaya seperti biaya pelatihan dan biaya rekrutmen. 

Walaupun pada kasus tertentu perputaran kerja terutama terdiri dari karyawan 

dengan kinerja rendah tetapi tingkat perpindahan karyawan yang terlalu tinggi 

mengakibatkan biaya yang ditanggung organisasi jauh lebih tinggi dibanding 

kesempatan memperoleh peningkatan kinerja dari karyawan baru. 

Selain itu turnover intention itu sendiri dipengaruh oleh beberapa faktor lain 

seperti kepuasan kerja, kompensasi, dan karakteristik pekerjaan. Kepuasan kerja 

(Job Satisfaction) adalah sikap yang paling berpengaruh terhadap turnover 

intention. kepuasan ini merupakan variabel memaksa. Kepuasan ini dapat 

dikonsepsikan sebagai ketidaksesuaian antara apa yang dinilai individu dengan 

apa yang disediakan oleh organisasi atau perusahaan. Kepuasan mencerminkan 
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sikap tenaga kerja terhadap pekerjaannya. Apabila kepuasan kerja karyawan 

terpenuhi, mereka akan cenderung memiliki motivasi yang tinggi terhadap 

perusahaan. Sebaliknya ketidakpuasan kerja kan mengakibatkan tingginya tingkat 

keluar masuk karyawan, ketidakhadiran, mogok kerja, dan tindakan-tindakan lain 

yang akan merugikan perusahaan. Kepuasan kerja memiliki artian lain yaitu 

respons yang ditunjukkan seseorang terkait dengan pekerjaannya. Kepuasan kerja 

mendorong seseorang untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, 

karyawan yang merasa tidak puas menjadi tidak bersemangat dalam bekerja. 

Untuk itu, organisasi perlu memahami berbagai faktor yang dapat menimbulkan 

kepuasan kerja karyawannya antara lain kompensasi dan karakteristik pekerjaan. 

Kompensasi (compensation) didefenisikan sebagai setiap bentuk 

penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi 

yang mereka berikan kepada organisasi. Kompensasi mempunyai arti yang sangat 

penting karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam 

mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Kompensasi 

yang tidak memadai akan menimbulkan terjadinya turnover intention pada 

karyawan. Kompensasi terbagi menjadi kompensasi finansial dan kompensasi 

nonfinansial. Kompensasi finansial adalah kompensasi yang diwujudkan dengan 

sejumlah uang, sedangkan kompensasi nonfinansial adalah balas jasa yang 

diterima karyawan bukan dalam bentuk uang. Bentuk dari kompensasi 

nonfinansial yaitu lingkungan fisik/psikologi dimana seseorang bekerja 

Besar kecilnya sikap terhadap karakteristik pekerjaan ditentukan oleh 

kesanggupan, perhatian, dan pengalaman individu selain prestasi, pengalaman dan 
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pengetahuan tersebut berhubungan dengan situasi yang dihadapi dan untuk 

menghadapi suatu permasalahan tersebut diperlukan suatu kreativitas yang tinggi 

dan perilaku yang tepat sesuai dengan perkembangannya sikap terhadap 

karakteristik pekerjaan secara positif dapat menumbuhkan semangat kerja dan 

untuk mencapai kinerja yang optimal (Gibson). Karakteristik pekerjaan adalah 

identifikasi berbagai atribut kerja yang dapat mendorong efektivitas individu saat 

bekerja. Kepuasan kerja seseorang terpenuhi ketika karakteristik pekerjaan dapat 

memenuhi kebutuhan mereka. Sebaliknya, karyawan merasakan ketidakpuasan 

ketika karakteristik pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Pekerjaan yang membutuhkan terlalu banyak keterampilan dan memiliki tingkat 

kerumitan yang tinggi dapat membuat karyawan frustasi. Di sisi lain, pekerjaan 

yang monoton dapat menyebabkan karyawan menjadi bosan. Hal ini dapat 

menyebabkan karyawan ingin pindah dari pekerjaan atau dapat meninggalkan 

perusahaan (turnover intention). 

Berdasarkan hal diatas, maka penelitian akan dilakukan pada Mahogany PT. 

Chia Jiann Indonesia Furniture. Penelitian ini akan membahas pengaruh 

karakteristik pekerjaan dan kompensasi terhadap turnover intention melalui 

kepuasan tenaga kerja. Berikut disajikan data kompensasi insentif berupa upah 

lembur Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture dalam tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Insentif Berupa Upah Lembur Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia 

Furniture 

 

Per Jam Gaji Upah Lembur/jam Jabatan 

1/173 x Gaji per 

bulan 
Rp. 2 jt – Rp. 3 jt Rp. 11.560 – 17.341 Staf Kantor 

1/173 x Gaji per 

bulan 
Rp. 1,5 jt Rp. 8.760 

Bagian 

Produksi 

Sumber: Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture, 2019. 

Dari tabel 1.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa insentif upah lembur yang 

diberikan kepada staf kantor adalah jumlah gaji Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 

dikali 1/173 maka didapat Rp. 11.560,00 – Rp. 17.341,00/ jam. Sedangkan untuk 

bagian produksi upah lembur yang diberikan Rp 1.500.000,00 dikali 1/173 maka 

didapat jumlah upah sebesar Rp 8.760,00/jam. Perusahaan hanya memberikan 

upah lembur dan tidak meberikan bonus kepada karyawan. Hal ini menunjukkan 

bahwa kompensasi yang diberikan karyawan rendah sehingga mengakibatkan 

mengakibatkan kurangnya kepuasan karyawan dalam bekerja sehingga tingkat 

turnover intention menjadi meningkat. Berikut disajikan tabel Turnover intention 

karyawan pada Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture dalam tabel 1.2. 

Tabel 1.2. 

Data Turnover intention Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture Tahun 

2019 

Sumber : Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture, 2019 

Bulan Jumlah 

Karyawan 

Masuk 

Jumlah 

Karyawan 

Keluar 

Julmah 

Karyawan 

Persentase 

(%) 

Januari 0 23 477 4% 

Februari 20 34 463 7,3% 

Maret 32 0 495 0% 

April 0 10 485 2% 

Mei 9 0 494 0% 

Juni 0 36 458 7,2% 
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Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa terdapat peningkatan staf 

pegawai yang keluar (resign) dari pekerjaannya yang sebenarnya tidak diinginkan 

oleh pihak manajemen, karena sangat berpengaruh terhadap operasional pada 

Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture. Turnover yang tinggi 

mengakibatkan lembaga pendidikan tidak efektif karena lembaga pendidikan 

kehilangan pegawai yang berpengalaman dan harus melatih kembali pegawai 

yang baru. Hal ini mengakibatkan timbulnya peningkatan biaya SDM berupa 

biaya pelatihan. Selain itu, pegawai yang keluar dari pekerjaannya secara tiba-tiba 

mengakibatkan banyak ketentuan dalam lembaga pendidikan yang ditinggalkan 

menjadi berubah untuk sementara waktu, mulai dari perubahan schedule pegawai 

juga penambahan jumlah jam kerja hingga ada pegawai pengganti. 

Research gap dalam penelitian Danny Putra Setiawan dan Pahlawan 

Harapah (2016) menyatakan bahwa karakteristik pekerjaan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja. Namun penelitian yang dilakukan oleh Yu Hua Yan 

(2018) menyatakan bahwa karakteristik pekerjaan berpengaruh negatif terhadap 

kepuasan kerja. Penelitian Danny Putra Setiawan dan Pahlawan Harapah (2016) 

menyatakan bahwa karakteristik pekerjaa berpengaruh positif terhadap turnover 

intention. Sedangkan dalam penelitian Alfonsus Patrick dan Roy Setiawan (2018) 

menyatakan bahwa karakteristik pekerjaan berpengaruh negatif terhadap turnover 

intention. 

Penelitian Reza Anugrah Meilano dan Rini Nugraheni (2017) menyatakan 

bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Sedangkan 

dalam penelitian Jamilu Salisu (2016) menyatakan bahwa kompensasi 
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berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Dalam penelitian Reza Anugrah 

Meilano dan Rini Nugraheni (2017) menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh 

positif terhadap turnover intention. Sedangkan dalam penelitian Ridwan Suryo 

Pranowo (2016) menyatakn bahwa kompensasi berpengaruh negatif terhadap 

turnover intention. 

Berdasarkan  permasalahan dilatar belakang tersebut, maka penulis 

mengambil judul penelitian “Analisis Pengaruh Karakteristik Pekerjaan Dan 

Kompensasi Terhadap Turnover  Intention Melalui Kepuasan Tenaga Kerja 

Pada Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture”.  

 

1.2. Ruang Lingkup 

Sesuai dengan judul yaitu Analisis Pengaruh Karakteristik Pekerjaan dan 

Kompenasi terhadap Turnover intention melalui Kepuasan Tenaga Kerja pada 

Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture, maka yang menjadi fokus 

penelitian dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:  

a. Lokasi penelitian ini adalah Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture 

b. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan variabel karakteristik 

pekerjaan, kompensasi, kepuasan tenaga kerja, dan turnover intention 

karyawan 

c. Penelitian ini diakukan dengan melibatkan karyawan pada Mahogany PT. 

Chia Jiann Indonesia Furniture. 
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2. Perumusan Masalah 

Fenomena dalam penelitian ini adalah kompensasi yang diberikan berupa 

upah lembur kurang memuaskan karyawan tanpa adanya bonus yang diberikan, 

hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1. Selain hal tersebut, terdapat fenomena lain 

yaitu turnover yang terjadi di perusahaan meningkat, hal ini dapat dilihat pada 

tabel 1.2. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka pertanyaan 

penelitian yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimana pengaruh Karakteristik Pekerjaan terhadap Kepuasan Kerja pada 

Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture? 

b. Bagaimana pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja Mahogany pada 

Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture? 

c. Bagaimana pengaruh Karakteristik Pekerjaan terhadap Turnover intention 

pada Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture? 

d. Bagaimana pengaruh Kompensasi terhadap Turnover intention pada 

Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture? 

e. Bagaimana pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover intention pada 

Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdaarkan perumusan masalah di ata, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Menganalisis pengaruh Karakteristik Pekerjaan terhadap Kepuasan Kerja 

pada Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture. 

b. Menganalisis pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja. pada 

Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture 

c. Menganalisis pengaruh  Karakteristik Pekerjaan terhadap Turnover intention 

pada Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture. 

d. Menganalisis pengaruh Kompensasi terhadap Turnover intention. pada 

Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture 

e. Menganalisis pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover intention pada 

Mahogany PT. Chia Jiann Indonesia Furniture. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

memperkaya konsep serta teori yang mendukung ilmu pengetahuan 

manajemen sumber daya manusia khususnya tentang turnover intention. 

b. Manfaat Praktis 

Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan menjadi masukan 

bagi perusahaan, sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan 
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tingkat turnover intention karyawan khususnya dalam masalah karakteristik 

pekerjaan, kompensasi dan kepuasan kerja. 

  


