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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ketatnya persaingan dunia bisnis, menuntut perusahaan memiliki Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas berperan dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengendalikan organisasi agar dapat mempertahankan eksistensinya. Sumber Daya 

Manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan fisik yang dimiliki 

individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan juga lingkunganya, 

sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasanya 

(Bukit dkk, 2017). Pengelolaan SDM bersifat unik, karena manusia merupakan 

sumber utama dalam menjalankan organisasi yang berfungsi sebagai pelaku, 

pelaksana dan pengendali dalam proses produksi perusahaan. Dalam suatu sistem dan 

pengelolaan SDM di perusahaan hal yang sering terjadi adalah bagaimana manusia 

itu sendiri berperilaku. Salah satu bentuk perilaku manusia tersebut adalah turnover 

intention yang mengacu dan berujung pada keputusan untuk meninggalkan 

pekerjaannya yang dapat menghambat proses produksi perusahaan. 

Turnover intention merupakan keinginan pegawai untuk berpindah tempat kerja 

atau mengeluarkan diri dari organisasi (Tumanggor, 2018:94). Turnover intention 

yang tinggi dapat menimbulkan ketidakefektifan, mengurangi efisiensi serta 

produktivitas yang dapat membahayakan perusahaan, pada akhirnya menyebabkan 

hilangnya karyawan yang sudah pengalaman sebelumnya, sehingga membutuhkan 

waktu serta dana lagi dalam merekrut dan melatih karyawan baru. Oleh karena itu, 

aspek penting yang harus diperhatikan perusahaan agar karyawan tetap bertahan dan 

berupaya menekan turnover intention adalah memperhatikan sikap dan perilaku 

karyawan yang ditunjukan oleh gejala keinginan untuk berpindah. Kuat atau 

lemahnya turnover intention yang di lakukan oleh karyawan pada suatu perusahaan 

bukanlah tanpa alasan, akan tetapi karena memang ada banyak faktor yang 

mempengaruhi karyawan untuk tetap mempertahankan pekerjaanya atau tidak di 
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perusahaan tersebut. Faktor yang sering diidentifikasi sebagai penyebab timbulnya 

keinginan karyawan untuk berpindah pekerjaan salah satunya adalah ketidakamanan 

kerja. Safaria, (2011) ketidakamanan kerja adalah keadaan yang diakibatkan oleh 

adanya ancaman terhadap keberlangsungan pekerjaan karyawan. Selain 

ketidakamanan kerja, yang menjadi penyebab utama niat karyawan untuk berhenti 

bekerja (turnover intention) salah satunya adalah stres kerja. Stres sebagai suatu 

istilah yang merangkum tekanan, beban, konflik, keletihan, ketegangan, panik, 

perasaan gemuruh, anxiety, kemurungan dan hilang daya (Zaenal dkk, 2014). Dalam 

jangka waktu lama, karyawan yang tidak bisa menahan stres di tempat kerja maka 

karyawan tidak mampu lagi bekerja diperusahaan. Berbeda halnya dengan faktor stres 

kerja dan ketidakamanan dalam bekerja, komitmen organisasional dipercayai dapat 

mempengaruhi keinginan karyawanuntuk menetap di perusahaan. Moorhead dan 

Griffin (2013) mendeskripsikan komitmen organisasional sebagai identifikasi dan 

ikatan seseorang pada sebuah organisasi. 

Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan dan penerbit buku yang 

berkomitmen untuk menghasilkan buku-buku baik formal maupun non formal, 

kalender, dan juga undangan yang berkualitas di Kudus, Jawa Tengah. Perusahaan 

Percetakan dan Penerbit Menara Kudus juga mengalami turnover intention, meskipun 

tidak pada skala yang tinggi, tetapi akan berpengaruh terhadap keberlangsungan 

hidup perusahaan. Padahal dengan citra perusahaan yang sudah cukup baik dan 

mampu menciptakan kepercayaan di benak konsumen, seharusnya perusahaan juga 

mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga tidak menumbuhkan 

keinginan karyawan untuk keluar atau mengundurkan diri dari perusahaan. 

Berdasarkan data karyawan yang masuk dan keluar atau mengundurkan diri dalam 

kurun waktu 6 bulan terakhir di tahun 2020 dapat ditunjukkan seperti tabel dibawah 

ini: 

 

 



3 
 

 
 

Tabel 1.1 

Data Turnover Intention 

Perusahaan Percetakan Dan Penerbit Menara Kudus 

Periode Juli – Desember 2020 

Bulan 
Jumlah 

Karyawan 

Karyawan 

Masuk 

Karyawan 

Keluar 

Juli 150 3 4 

Agustus 149 2 6 

September 145 7 8 

Oktober 144 8 10 

November 142 10 12 

Desember 140 15 15 

                  Sumber: Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus, 2020 

 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas karyawan yang 

keluar atau mengundurkan diri selama 6 bulan terakhir di tahun 2020 mengalami 

peningkatan meskipun tidak dalam jumlah yang besar, adapun tingkat karyawan 

keluar tertinggi pada bulan Desember sebanyak 15 orang. Hasil penelitian awal yang 

dilakukan dengan wawancara di Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus 

terdapat beberapa faktor yang menjadi persoalan pada bagian komitmen 

organisasional yang mengakibatkan timbulnya keinginan keluar karyawan yaitu 

kurangnya partisipasi karyawan ketika perusahaan mengadakan rapat untuk 

membahas masalah yang sedang dihadapi perusahaan, tentunya itu bagian dari 

mewujudkan visi dan misi. Perusahaan berharap adanya komitmen yang tinggi dari 

setiap karyawan untuk kelangsungan hidup organisasi, supaya perusahaan dapat 

bertahan ditengah ketatnya persaingan seperti sekarang ini. Dalam proses 

ketidakamanan kerja didalam perusahaan yang menjadi objek penelitian terdapat 

beberapa persoalan seperti terjadinya persaingan tidak sehat antar rekan kerja, hal ini 
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dikarenakan setiap individu mempunyai maksud dan tujuan seperti adanya kenaikan 

jabatan. Sementara itu persoalan dalam proses stres kerja di perusahaan yang menjadi 

objek penelitian, tugas yang diberikan kepada karyawan tidak sesuai dengan gaji 

yang diberikan. Kurangnya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yaitu dimulai dari 

pukul 07.00 pagi sampai pukul 15.00 sore. Sehingga menjadi beban tersendiri bagi 

karyawan, permasalahan itu diduga menjadi pemicu stres kerja di dalam organisasi 

(Sumber HRD Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus). 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh Wulansari Yuliana Ayu dkk (2017), yang berjudul pengaruh keadilan prosedural 

dan stres kerja terhadap turnover intention dengan komitmen organisasional sebagai 

variabel mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan prosedural dan stres 

kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional. Sedangkan stres kerja 

dan komitmen organisasional tidak berpengaruh terhadap turnover intention. Hasil 

tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari Yani 

Sri dan Mujiati (2018) yang berjudul pengaruh stres kerja, komitmen organisasi, dan 

kepuasan kerja karyawan terhadap turnover intention. Mengenai temuan penelitian 

ini, menunjukkan bahwa stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

turnover intention. Penelitan Audina Vika dan Tatang Kusmayadi (2018) yang 

berjudul pengaruh job insecurity dan job stress terhadap turnover intention 

mendukung penelitian sebelumnya bahwa job stress berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap  turnover intention. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti ingin melanjutkan dan 

mengembangkan penelitian dengan judul “Pengaruh Ketidakamanan Kerja dan 

Stres Kerja Terhadap Turnover Intention Dengan Komitmen Organisasional 

Sebagai Variabel Mediasi Pada Karyawan Perusahaan Percetakan dan Penerbit 

Menara Kudus”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Variabel Eksogen yaitu meliputi Ketidakamanan Kerja dan Stres Kerja, 

sedangkan Variabel Endogen meliputi Turnover Intention dan Variabel 

Mediasi yaitu Komitmen Organisasional. 

b. Objek penelitian yaitu di Perusahaan Pecetakan Dan Penebit Menara Kudus. 

c. Jumlah responden dalam penelitian mencapai 104 orang yang merupakan 

karyawan di Perusahaan Percetakan Dan Penerbit Menara Kudus. 

d. Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar 3 bulan setelah proposal disetujui. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan dan penerbit buku yang berlokasi 

di Kudus. Berdasarkan data perusahaan yang telah diuraikan diatas, maka tampak 

bahwa selama enam bulan terakhir ditahun 2020 Perusahaan Percetakan dan Penerbit 

Menara Kudus mengalami permasalahan yang terjadi pada karyawan antara lain 

adanya perputaran keluar masuk karyawan yang mengakibatkan kurang efektifnya 

kelangsungan hidup perusahaan. Komitmen organisasi yang kurang optimal, 

ketidakamanan karyawan dalam bekerja yang terus-menerus dan stres kerja karyawan 

yang tinggi sebisa mungkin harus dipenuhi oleh perusahaan. 

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka masalah yang ada 

pada perusahaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya komitmen organisasional yang mengakibatkan timbulnya 

keinginan keluar karyawan yaitu kurangnya partisipasi karyawan ketika 

perusahaan mengadakan rapat untuk membahas masalah yang sedang 

dihadapi, tentunya itu bagian dari mewujudkan visi dan misi perusahaan. Hal 

ini mengakibatkan tingginya turnover intention di Perusahaan Percetakan dan 

Penerbit Menara Kudus. 
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2. Masih adanya ketidakamanan kerja, yang menyebabkan banyaknya karyawan 

yang mengeluh karena persaingan tidak sehat antar rekan kerja dalam 

perusahaan tersebut, hal ini dikarenakan setiap individu mempunyai maksud 

dan tujuan seperti adanya kenaikan jabatan. Hal seperti ini, yang juga 

membuat mereka kurang merasakan komitmen organisasional dan 

mengakibatkan turnover intention semakin tinggi. 

3. Stres kerja yang dialami karyawan seperti ketidaksesuaian pekerjaan dengan 

gaji yang diberikan, serta waktu untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan 

kepada karyawan terlalu singkat, sehingga karyawan tidak bisa menyelesaikan 

dengan tepat waktu yang menjadi beban mengakibatkan stres kerja. Kondisi 

tersebut tentu dapat mengindikasikan menguat atau melemahnya turnover 

intention pada karyawan. 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka menimbulkan pertanyaan 

penelitian, diantaranya: 

a. Apakah ada pengaruh ketidakamanan kerja terhadap komitmen 

organisasional pada Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus? 

b. Apakah ada pengaruh stres kerja terhadap komitmen organisasional pada 

Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus? 

c. Apakah ada pengaruh ketidakamanan kerja terhadap turnover intention pada 

Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus? 

d. Apakah ada pengaruh stres kerja terhadap turnover intention pada 

Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus? 

e. Apakah ada pengaruh komitmen organisasional terhadap turnover intention 

pada Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis pengaruh ketidakamanan kerja terhadap komitmen 

organisasional pada Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus. 

b. Menganalisis pengaruh stres kerja terhadap komitmen organisasional pada 

Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus. 

c. Menganalisis pengaruh ketidakamanan kerja terhadap turnover intention 

pada Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus. 

d. Menganalisis pengaruh stres kerja terhadap turnover intention pada 

Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus. 

e. Menganalisis pengaruh komitmen organisasional terhadap turnover 

intentionpada Perusahaan Percetakan dan Penerbit Menara Kudus. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menerapkan ilmu yang telah didapat selama berada di bangku 

perkuliahan dengan membuat laporan penelitian secara ilmiah dan sistematis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Peneliti 

    Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber bahan sebagai 

tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya. Khususnya penelitian 

yang berkaitan dengan turnover intention. 

b. Manfaat Bagi Perusahaan 

       Penelitian ini diharapkan memberi masukan yang bermanfaat bagi 

perusahaan sebagai bahan referensi dalam upaya pengembangan perusahaan 

dengan lebih memperhatikan kebutuhan dan kepentingan karyawanya 

sehingga tujuan perusahaan dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan. 
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