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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Industri hospitality memiliki interpretasi yang tidak dapat dipisahkan dari 

interpretasi industri pariwisata, hospitality mengacu pada penyediaan akomodasi, 

makanan dan minuman kepada penduduk lokal atau wisatawan (Nathalia, 2010). 

Ada banyak bisnis di industri hospitality, beberapa di antaranya adalah restoran 

(food and beverage), hotel dan resort, taman hiburan dan tempat wisata 

(Hermawan dkk, 2018).  

Salah satu bisnis hospitality yang cepat berkembang adalah bisnis kuliner, 

jumlah restoran yang cukup banyak memegang peran penting dalam 

meningkatkan ekonomi daerah (Sari dkk, 2020). Restoran adalah suatu bidang 

usaha yang menjual produk makanan, minuman serta jasa (Zahroh & Sudibya, 

2016). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Tengah, total 

restoran di kota Kudus mencapai 25 unit pada tahun 2019. 

Dalam sebuah restoran ada karyawan yang berperan penting dalam 

jalannya restoran, seperti yang diungkap dalam waiterio.com yang menyatakan 

karyawan restoran dibagi dalam beberapa divisi yaitu staf administrasi yang 

bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan di restoran, staf  Food and 

Beverage (F&B) yang bertanggung jawab mengolah berbagai jenis bahan 

makanan, dan staf Front of the house (FOH) yang bertanggung jawab atas 

pelayanan dan service para tamu restoran. 
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Food and Beverage (F&B) memberikan pemasukan terbesar dalam sebuah 

restoran, F&B atau sering disebut kitchen department merupakan tempat untuk 

mengolah berbagai jenis makanan, serta dalam kitchen sendiri terdapat beberapa 

section yang operasionalnya adalah memenuhi kebutuhan para tamu akan 

makanan dan minuman (Diana, 2014). 

Dalam setiap pekerjaan karyawan seringkali menerima kondisi kerja yang 

kurang ideal, ini berarti bahwa penilaian karyawan tentang seberapa puas atau 

tidak dengan pekerjaannya (Tewal dkk,2017). Menurut Luthans (2011) ada 

beberapa hal kondisi ideal karyawan yaitu pekerjaan itu sendiri, dalam hal 

pekerjaan memberikan tugas yang menarik, kesempatan untuk belajar, dan 

kesempatan untuk menerima tanggung jawab, gaji, kesempatan promosi, 

pengawasan dari atasan untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku, 

rekan kerja yang mendukung secara sosial dan secara teknis. 

Namun, menurut salah satu chef di kitchen dalam wawancara Putri (2016) 

yang dimuat tirto.id, ia mengatakan bahwa kehidupan di kitchen sangat keras dan 

ganas, tekanan saat harus bergulat dengan waktu dan harus menyajikan suatu 

menu dengan kualifikasi rasa, kualitas, dan gizi yang tepat membutuhkan fokus 

yang tinggi, sehingga apabila terdapat sedikit kesalahan membuat emosi, 

ditambah panasnya ruangan dapur dan api kompor, salah sedikit langsung disuruh 

pulang kalau memang lagi baik, yang lebih parah kalau lagi emosi bisa- bisa panci 

atau bahkan pisau yang melayang. Menurutnya, tekanan kerja di dapur sangatlah 

tinggi sehingga banyak karyawan yang keluar masuk, biasanya hanya 6 bulan, 

atau paling lama 2 tahun, setelah itu pindah. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan wawancara awal sebagai 

pijakan analisis ke depannya. Penulis melakukan wawancara awal dengan 

informan pertama pada tanggal 4 November 2021.  Informan pertama adalah 

seorang laki- laki berinisial Re yang berusia 24 tahun, Re sekarang bekerja di 

suatu kitchen hotel. Re  bergelut di kitchen  kurang lebih sekitar 7 tahun lamanya. 

Ia menyatakan dalam 7 tahun itu telah berpindah- pindah dari satu tempat kerja ke 

tempat kerja yang lainnya, Re selama berada di kitchen selalu mendapat tekanan 

dari atasan seperti prepare yang sangat banyak ketika tamu penuh dan juga 

prepare untuk breakfast para tamu. Bahkan ia pernah kecelakaan di jalan gara- 

gara beberapa hari tidak pulang kerumah dan kurang istirahat, saat itu ia prepare 

untuk acara wedding sebanyak 1000 pack per item dan ala carte restoranpun 

masih berjalan. Sampai saat ini pun Re merasa ingin keluar dari pekerjaan yang 

saat ini. Re merasa di tempat lain bisa mendapatkan gaji dan pengalaman yang 

lebih dari pekerjaannya saat ini. Re mengaku di tempatnya saat ini terlalu lama 

waktu yang dihabiskan di perusahaan, sehingga ia jarang ada waktu untuk 

dirumah dan hanya dihabiskan untuk beristirahat. 

Pada tanggal 4 November 2021, penulis melanjutkan wawancara pada 

informan kedua. Informan kedua adalah seorang lelaki berusia 23 tahun dengan 

inisial GP, sekarang ia bekerja di suatu kitchen cafe di kudus yang dibuka baru- 

baru ini. GP mengaku kurang lebih 5 tahun telah bekerja di kitchen, ia pun telah 

berpindah- pindah dari cafe, resto, dan hotel. Waktu 5 tahun baginya sudah cukup 

untuk bergelut di kitchen, GP mengaku suatu saat ingin keluar dari pekerjaannya 

saat ini. GP merasa gaji saat bekerja di kitchen saat ini sangat kurang dengan apa 
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yang ia butuhkan, padahal GP sudah sering lembur dan loyalitas pada perusahaan 

sangat tinggi. Beberapa waktu yang lalu ia bahkan merangkap shif teman- 

temannya karena saat itu temannya berhalangan untuk hadir, jadi ia terpaksa 

merangkap pekerjaannya dan rela tidak pulang. GP mengharapkan jenjang karir di 

kitchen, jika ia direkomendasikan untuk naik jabatan maka GP merasa harus 

dipikir- pikir dulu jika harus meninggalkan kitchen yang dijalaninya saat ini. 

Penulis melakukan wawancara awal pada informan ketiga pada tanggal 7 

November 2021. Informan ketiga adalah seorang perempuan berusia 20 tahun. 

Informan berinisial AY mengaku belum lama bekerja di kitchen yaitu baru sekitar 

2 tahun. Sebagai seorang perempuan AY sering sakit hati lantaran sering dimarahi 

oleh chefnya, ia sering di bentak dengan kata- kata yang kasar karena salah 

menyajikan hidangan pada saat ramai pengunjung dan itu membuatnya panik 

sehingga salah menyajikan menu. AY mengatakan bahwa selama ia bekerja, ia 

merasa sangat tertekan dalam beberapa bulan ini. AY mengaku ingin resign dari 

tempat bekerjanya saat ini, karena baginya sangat tertekan dengan tugas- tugasnya 

yang dirasa terlalu berat, serta sering dimarahi dan di caci oleh atasannya yang 

sering membuatnya menangis. AY mengaku telah lama memikirkan untuk keluar 

dari pekerjaannya saat ini, kurang lebih 3 bulan terakhir ingin keluar dari tempat 

kerjanya saat ini. Dia merasa diluar sana masih banyak pekerjaan yang lain yang 

tidak seberat di tempatnya saat ini. 

Berdasarkan hasil wawancara awal diatas ditemukan bahwa karyawan 

mengalami intensi turnover akibat waktu yang sangat lama dalam operasional 

kerja, gaji yang kurang, rekan kerja yang sering tidak berangkat, dan tekanan dari 
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atasan. Perubahan kondisi lingkungan suatu organisasi tidak hanya berdampak  

langsung maupun tidak langsung terhadap iklim organisasi, tetapi juga dapat 

menurunkan tingkat kepuasan kerja yang pada akhirnya dapat menimbulkan niat 

untuk pindah bagi karyawan (intensi turnover) yang pada akhirnya dapat 

menimbulkan turnover yang sebenarnya (Suhanto, 2009).  

Pada dasarnya intensi turnover adalah keinginan karyawan untuk keluar 

kerja dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain, tapi belum sampai tahap 

untuk merealisasikannya yaitu melakukan perpindahan dari tempat kerjanya 

(Harnoto, 2002). Kepuasan kerja menjadi salah satu alasan seseorang 

meninggalkan perusahaan, kepuasan kerja yang tinggi  mengacu terhadap 

rendahnya turnover (Dando dkk, 2017). Memon dkk (2016) mendefinisikan 

intensi turnover merupakan kecenderungan individu untuk melakukan pemutusan 

kerja di suatu organisasi yang dilakukan secara sukarela dari dalam diri sendiri 

maupun terpaksa oleh keadaan. 

Seperti dalam berita yang dilansir dari suara.com pada tanggal 4 Maret 

2019 mengabarkan bahwa para karyawan restoran cepat saji Sonic yang berada di 

Amerika Serikat tidak seperti karyawan pada umumnya ketika punya atasan yang 

menyebalkan, seluruh karyawan kompak memilih untuk keluar dari restoran 

tersebut. Bahkan para karyawan juga meninggalkan pesan untuk menjelaskan 

alasan mereka keluar kepada pelanggan. Menurut beberapa kabar, restoran Sonic 

ini baru saja mendapat atasan baru yang dikatakan kerap bertindak sewenang- 

wenang. 
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Salah satu tingginya turnover pegawai bidang jasa adalah adanya 

kebutuhan tinggi terhadap jenjang karir (John & McKechnie, 1995). Orientasi 

pengembangan karir di hospitality tampaknya sebagian besar fokus pada 

bagaimana seseorang dapat mencapai posisi General Manager (Ladkin & 

Juwaheer, 2000). Turnover bisa berdampak negatif untuk perusahaan, jika suatu 

perusahaan  kehilangan 20% orang yang mempunyai performance yang tinggi 

tentu saja hal itu berdampak negatif karena berdasarkan studi yang ada, karyawan 

yang mempunyai performance yang tinggi memiliki konstribusi sepuluh kali lebih 

banyak daripada karyawan pada umumnya, oleh sebab itu perusahaan harus 

menjaga tingkat turnover karyawan dengan high performance dibawah 5% 

(Widjaja dkk, 2008).  

Tingkat keluar masuknya tenaga kerja yang tinggi dapat mengganggu 

kelangsungan kerja dan dapat mengganggu kelangsungan proses produksi, bila 

tingkat intensi keluar karyawan mencapai 2% keatas bisa dikategorikan tinggi, 

maka memerlukan penanganan yang serius dari perusahaan, sebab bila dibiarkan 

terus berlangsung, berakibat bukan hanya produksi saja melainkan terhadap 

mental karyawan yang masih bertahan pada perusahaan (Harnoto, 2002). 

Menurut penelitian dari Prawitasari (2016) yang berjudul “Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Turnover Intention Karyawan Pada PT. Mandiri Tunas 

Finance Bengkulu” menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi intensi 

turnover yang diantaranya usia, lama bekerja, tingkat pendidikan, keterikatan 

terhadap organisasi, kepuasan kerja, dan budaya perusahaan terlihat pada 

karyawan yang masih tergolong baru bergabung dan berstatus kontrak di 
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perusahaan PT. Mandiri Tunas Finance Bengkulu. Dalam penelitian Belete (2018) 

yang berjudul “Turnover Intention Influencing Factors of Employees: An 

Empirical Work Review” yang mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

intensi turnover antara lain kepuasan kerja, stres kerja, organisasi budaya, 

komitmen organisasi, gaji, keadilan organisasi, peluang promosi, demografi 

variabel, gaya kepemimpinan, dan iklim Organisasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Intensi Turnover Pada Karyawan Restoran 

Bagian Kitchen Di Kudus”. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor- faktor yang 

mempengaruhi intensi turnover para karyawan restoran bagian kitchen di kota 

kudus. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengembangan ilmiah bagi ilmu psikologi, khususnya psikologi industri yang 

berkaitan dengan intensi turnover karyawan di restoran. 

2. Manfaat Praktis 

A. Bagi subjek penelitian industri hospitality 

Sebagai bahan informasi dan pengetahuan tentang  intensi turnover 

karyawan di restoran. 

B. Bagi penulis lain 
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Memberi sumbangan referensi kepada penulis lain apabila akan 

melakukan penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa. 

 

 


