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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan merupakan sekumpulan sumber dana yang dikelola oleh 

sumber daya manusia dalam mencapai sebuah tujuan. Sumber daya manusia 

merupakan komponen yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan 

elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain 

seperti modal, teknologi, karena sumber daya manusia itu sendiri yang 

mengendalikan faktor yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen sumber 

daya manusia dalam sebuah perusahaan. Manajemen sumber daya manusia adalah 

suatu rancangan yang mengatur peran sumber daya manusia yang  dimiliki setiap 

individu secara efektif dan efisien agar dapat digunakan secara maksimal untuk 

mencapai tujuan organisasi (Rigter, 2019).  

Di era modern yang ditandai dengan kompleksitas keberlangsungan hidup 

organisasi, perkembangan teknologi yang pesat, perekonomian yang bergejolak 

dan berubah dengan cepat, pilihan lapangan pekerjaan yang semakin banyak 

menumbuhkan tantangan bagi perusahaan. Salah satunya ialah memastikan 

karyawan-karyawannya (sumber daya manusia) tetap berkomitmen untuk tinggal 

atau bekerja di perusahaan (valuable employees), tanpa valuable employees, 

perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memastikan revenue dan prosper-

nya (Sandy, 2019). Oleh karena itu, sumber daya manusia penting untuk dikelola 

dengan baik oleh perusahaan mengingat sumber daya manusia yang mengelola 
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sumber daya-sumber daya lainnya yang menunjang keberlangsungan perusahaan, 

seperti sumber daya modal, mesin, dan sebagiannya.  

Perusahaan perlu mengatur sumber daya manusia untuk mencapai 

tujuannya dengan efektif serta senantiasa menjaga dan menciptakan kondisi yang 

nyaman dan semangat dalam bekerja. Sehingga dalam pengelolaan sumber daya 

yang mencakup penyediaan tenaga kerja yang bermutu dan mempertahankan 

kualitas. Kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, 

baik dilihat dari segi kompetensinya maupun komitmennya. Komitmen kerap kali 

mencerminkan kepercayaan karyawan terhadap misi dan tujuan organisasi, 

kesediaan melakukan usaha dalam menyelesaikan pekerjaan, serta hasrat terus 

bekerja di sebuah perusahaan. 

Menurut Hafni dan Lyana (2016) komitmen karyawan pada organisasi 

dapat dijadikan sebagai salah satu jaminan untuk menjaga kelangsungan 

organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam sebuah komitmen terjadi ikatan yang 

mengarah kepada tujuan yang lebih luas, dalam hal ini tujuan organisasi 

menyebabkan karyawan kurang maksimal dalam pekerjaannya, sehingga 

perencanaan sumber daya manusia dapat terealisasikan dengan baik. Oleh karena 

itu dalam sebuah organisasi harus dapat menjaga komitmen organisasi, apabila 

sebuah organisasi/perusahaan memiliki komitmen organisasi yang rendah dapat 

menyebabkan karyawan untuk meninggalkan sebuah perusahaan.  

Sedarmayanti (2013:67) mengatakan bahwa intensi turnover adalah kadar 

intensitas dari keinginan untuk keluar dari perusahaan, banyak alasan yang 

menyebabkan timbulnya intensi turnover diantaranya adalah keinginan untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Setiap individu yang memasuki suatu 
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organisasi kerja membawa sejumlah harapan dalam dirinya, misalnya tentang 

upah, status, pekerjaan, lingkungan sosial, dan pengembangan dirinya. Adapun 

batasan turnover sebagai berhentinya individu dari suatu organisasi dengan 

disertai pemberian imbalan keuangan oleh organisasi yang bersangkutan. Selain 

itu, perusaahaan yang berdiri dalam suatu wilayah dapat memicu terjadinya 

turnover intention. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan akan membuka  

kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga banyak juga pilihan pekerjaan yang 

ditawarkan kepada karyawan.   

Adanya beberapa perusahaan asing beroperasi di Jepara seperti PT. 

Kanindo Makmur Jaya, PT. Hwa Seung Indonesia, PT. SAMI JF, dan PT 

Parkland World Indoensia. Banyaknya pilihan perusahaan yang ada di Jepara 

memperluas kesempatan karyawan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan 

keinginan pribadi. Oleh karena itu tingkat perputaran karyawan yang dialami 

setiap perusahaan semakin tinggi.  

Tingkat perputaran karyawan juga terjadi pada perusahaan di sekitar salah 

satunya adalah PT. Boo Young Indonesia Jepara. Perusahaan ini merupakan 

sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 2016 dan bergerak dalam bidang 

industri sport component dan accessories. Beberapa tahun terakhir ini PT. Boo 

Young Indonesia Jepara banyak karyawan perusahaan yang memutuskan untuk 

keluar dari perusahaan, setelah beberapa bulan bekerja di PT. Boo Young 

Indonesia Jepara. Karyawan dalam hal ini hanya menggunakan kesempatan kerja 

di PT. Boo Young Indonesia Jepara hanya untuk mencari pengalaman sebelum 

berkerja pada perusahaan yang dianggap lebih menguntungkan daripada 
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perusahaan sebelumnya. Turnover intention karyawan PT. Boo Young Indonesia 

Jepara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Tingkat Turnover Intention PT. Boo Young Indonesia Jepara 

Tahun 
Jumlah Karyawan Turnover 

Intention Awal Akhir Masuk Keluar 

2015 170 162 - 8 4,7% 

2016 162 198 39 3 18,8% 

2017 198 183 32 17 8,1% 

2018 183 204 22 43 10,2% 

2019 204 192 - 12 6,2% 

Rata-rata 9,6% 

Sumber: Manajemen PT. Boo Young Indonesia Jepara. 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa setiap tahun PT. Boo Young 

Indonesia Jepara mengalami perputaran karyawan yang cukup signifikan yang 

menyebabkan terganggunya kestabilan operasional perusahaan. Menurut 

Sedarmayanti (2013:78) tingkat perputaran karyawan dikatakan normal jika 

berkisar 5-10% setiap tahun dan dikatakan tinggi apabila lebih dari 10% per 

tahun.  Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2016 sebesar 18,8% dan tahun 

2018 sebesar 10,2% PT. Boo Young Indonesia Jepara memiliki tingkat perputaran 

karyawan yang cukup tinggi. 

Turnover intention dalam sebuah perusahaan dapat diketahui dari perilaku 

karyawan diantaranya yaitu, ketidakhadiran karyawan yang semakin meningkat, 

mulai malas bekerja, adanya keberanian karyawan untuk melanggap tata tertib 

maupun standar operasional perusahaan, keberanian untuk menentang atau protes 

kepada atasan. Dengan demikian jelas bahwa turnover intention  yang timbul 

dalam sebuah perusahaan akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan 

sebuah perusahaan. Turnover terjadi ketika para karyawan merasa ada kesempatan 



5 
 

 

kerja yang lebih nyaman serta adanya pengakuan yang lebih baik dari perusahaan 

lain. Turnover intention yang tinggi dapat berdampak buruk bagi perusahaan baik 

dari segi ketidakstabilan produksi maupun ketidakpastian kondisi tenaga kerja 

yang ada. Selain itu akan berdampak pada tingginya biaya pengelolaan sumber 

daya manusia, seperti biaya rekruitmen dan pelatihan kembali. 

Upaya perusahaan untuk memastikan karyawannya tetap tinggal dan 

bekerja di perusahaan tentunya tidak semuanya berjalan mulus. Di tengah 

dinamika usaha yang bergerak dengan cepat,  kepuasan maupun keinginan 

karyawan yang semakin meningkat dan motivasi intrinsik perusahaan yang tidak 

adil serta komitmen Organisasi karyawan yang kurang baik, terkadang menjadi 

salah satu faktor penyebab karyawan ingin keluar dari satu organisasi atau 

perusahaan dan pindah ke perusahaan lain. 

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang menyebabkan karyawan 

berkeinginan untuk berhenti dari pekerjaannya. Hasibuan (2015:67) 

mendefinisikan kepuasan kerja sebagai sejauh mana mereka merasa puas terhadap 

pekerjaan mereka. Aspek kepuasan yang ditemukan berhubungan dengan 

keinginan individu untuk meninggalkan organisasi meliputi: kepuasan gaji, 

promosi, supersivor, rekan kerja, dan kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri. 

Karyawan yang merasa puas merupakan pra-kondisi bagi meningkatnya 

produktivitas, daya tanggap, mutu, dan layanan pelanggan (Dewi, 2019). Akan 

tetapi apabila karyawan mearasa tidak puas maka akan menurunkan kinerja 

pribadi maupun kinerja perusahaan serta cenderung untuk keluar dari perusahaan.   

Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Satrya (2019), Zhang (2020) 

serta Tnya (2020) menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif 
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signifikan terhadap turnover intention. Hal ini bertolak belakang dengan 

penelitian Dewi (2019) dan Ikhsan (2020) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap turnover intention. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Putra (2019) menyatakan bahwa kepuasan kerja tidak 

berpengaruh terhadap turnover intention karyawan. 

Menurut Righter (2019:12) motivasi intrinsik, yaitu tindakan yang 

digerakan oleh suatu sebab yang datang dari dalam diri individu (inisiatif), 

kemudian berdasarkan inisiatif tersebut mencari objek yang relevan. Sikap 

pimpinan dalam kepemimpinan partisipasi memberikan motivasi bagi karyawan, 

karena karyawan ikut aktif dalam memberikan pendapatannya untuk menentukan 

kebijaksanan perusahaan. Keterlibatan karyawan dalam sebuah perusahaan dapat 

mencipatkan komitmen organisasi seorang karyawan dalam mengembangkan 

perusahaan. Sifat pekerjaan menonton atau tidak adalah suatu kerja yang 

berhubungan dengan hal yang sama dalam periode atau waktu tertentu dan dalam 

jangka waktu yang lama. 

Penelitian yang dilakukan oleh Parwita (2019), Gok (2020) serta Hung 

(2020) menyatakan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh negatif signifikan 

terhadap turnover intention. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Sandy 

(2019) menyatakan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh positif signifikan 

terhadap turnover intention. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Khotimah 

(2019) menyatakan bahwa motivasi intrinsik tidak berpengaruh terhadap turnover 

intention karyawan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, dapat diketahui bahwa 

adanya turnover intention dalam perusahaan sebesar 9,6% yang kemungkinan 

terjadi dikarenakan adanya beberapa karyawan yang merasa tidak puas akan 

pekerjaan yang diberikan dan motivasi intrinsik yang ada pada diri karyawan 

masih tergolong rendah yang mengakibatkan komitmen untuk tetap bertahan di 

perusahaan juga cenderung rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan 

Satrya (2019), Zhang (2020) serta Tnya (2020) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh negatif signifikan terhadap turnover intention. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Putra (2019) menyatakan bahwa kepuasan kerja tidak 

berpengaruh terhadap turnover intention karyawan. Penelitian Dewi (2019) dan 

Ikhsan (2020) menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap komitmen organisasi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Susilo 

(2019) menyatakan bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Parwita (2019), Gok (2020) serta Hung 

(2020) menyatakan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh negatif signifikan 

terhadap turnover intention. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Khotimah 

(2019) menyatakan bahwa motivasi intrinsik tidak berpengaruh terhadap turnover 

intention karyawan. Penelitian Sandy (2019) menyatakan bahwa motivasi 

intrinsik berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasi. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan Khotimah (2019) menyatakan bahwa motivasi 

intrinsik tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Sehingga dapat 

dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi 

karyawan PT. Boo Young Indonesia Jepara? 

2. Bagaimana pengaruh motivasi intrinsik terhadap komitmen organisasi 

karyawan PT. Boo Young Indonesia Jepara? 

3. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan 

PT. Boo Young Indonesia Jepara? 

4. Bagaimana pengaruh motivasi intrinsik terhadap turnover intention 

karyawan PT. Boo Young Indonesia Jepara? 

5. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap turnover intention 

karyawan PT. Boo Young Indonesia Jepara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen Organisasi 

karyawan PT. Boo Young Indonesia Jepara. 

2. Menguji pengaruh motivasi intrinsik terhadap komitmen Organisasi 

karyawan PT. Boo Young Indonesia Jepara. 

3. Menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan 

PT. Boo Young Indonesia Jepara. 

4. Menguji pengaruh motivasi intrinsik terhadap turnover intention karyawan 

PT. Boo Young Indonesia Jepara? 

5. Menguji pengaruh komitmen Organisasi terhadap turnover intention 

karyawan PT. Boo Young Indonesia Jepara? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan informasi 

tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan turnover 

intention karyawan yang dipengaruhi oleh kepuasan kerja dan motivasi 

intrinsik dengan komitmen organisasi sebagai pemediasi. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai evaluasi perusahaan 

terhadap keinginan karyawaan agar senantiasa memiliki komitmen kerja 

yang mampu mengembankan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


