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Abstract

Turnover is something that cannot be avoided by every company. Although
turnover rate can be calculate by the company, but predicting turnover rate cannot be
determined through the increase or decrease in turnover rate only. To predict which
employees will do the turnover, the company can measure how great employees
intention to perform turnover. Turnover intention is a individual strong desire to quit his
job at the moment and move to other companies. Of course these turnover intentions do
not appear out of nowhere and are thought have been linked into organization climate in
every company. Organization Climate is subjective assessment of the environmental
organization’s employees. Allegedly, organization climate can affect turnover intentions
rate for employees. The purpose of this study is to determine the relationship between
the organization climate and the employee turnover intention rate.

This study is a correlational study with 72 employees of PT. Selecta as the
sample. The samples using purposive sampling techniques taken through 151
population employees. The instrument used in this study are the scale of organization
climate and turnover intention scale. The data analysis in this study is utilizing product
moment techniques.

Based on the result of research that has been implemented, it has been found
that there is a relationship between organization climate and turnover intention and
resulting in highly significant negative direction at -0.527 with P=0.000. This highly
significant negative figure means that if employees who believed that the organization
climate is positive will be followed by a low turnover intention rate. On the contrary, if
employees rate the organizational climate as negative, it will be followed by a high
turnover intention rate. From the research results, it also can be determined that the
value of r2=0.278, this means that the organizational climate variables contribute
effectively to the turnover intention as 27.8%, and rest 72.2% were caused by variables
outside the organization climate.

Keyword : Organization Climate, Turnover Intention

Bagi setiap perusahaan, baik yang bergerak di bidang barang maupun jasa,

sumber daya manusia merupakan elemen yang sangat penting. Perusahaan merupakan

tempat dimana setiap manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun

kebutuhan bagi masyarakat. Hal ini merupakan fakta dasar yang penting bagi
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perusahaan, sejalan dengan hukum ketenagakerjaan Indonesia pasal 1 angka 2

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah

“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat” (Husni, 2000).

Dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun mancanegara, terdapat

berbagai cara dalam memanajemen karyawan agar karyawan menjadi lebih produktif

dan berprestasi. Namun dalam perusahaan itu sendiri tidak dapat dipungkiri bahwa

selalu ada kesenjangan antara keinginan karyawan dengan apa yang diharapkan

perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan konflik yang akhirnya menjadi kerugian bagi

perusahaan. Salah satunya adalah turnover karyawan atau pemutusan hubungan kerja.

Seperti yang disebutkan oleh Suhendro (2008) bahwa “Perusahaan-perusahaan di

Indonesia menghadapi masalah dalam mempertahankan karyawan yang berprestasi

tinggi (top performing employees). Bahkan, masalah tersebut lebih tinggi dibanding

kebanyakan negara-negara Asia Pasifik. Masalah lain yang dihadapi perusahaan-

perusahaan di Indonesia adalah mempertahankan karyawan dengan keahlian khusus

(critical skilled employees) dan karyawan berpotensi tinggi (high potential employee).”

Pernyataan ini didukung oleh data dari artikel yang ditulis oleh Permata Wulandari

dalam vibizmanagement.com yang menyebutkan bahwa rata-rata turnover karyawan

pada perbankan nasional mencapai 10-11% per tahun. Meskipun jumlah ini lebih kecil

dari tingkat turnover pada industri migas yang mencapai 12% tetapi melebih sektor

manufaktur yang berkisar 8%.

Turnover itu sendiri oleh Spector (2006) diartikan sebagai keluarnya karyawan.

Dalam arti luas, turnover diartikan sebagai aliran karyawan yang masuk dan keluar

perusahaan. Namun turnover karyawan merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan

diharapkan oleh perusahaan. Jewel (1998) mengemukakan bahwa terdapat dua jenis

turnover karyawan, yaitu voluntary dan involuntary turnover. Dari pendapat Jewel dapat

diketahui bahwa karyawan dapat melakukan turnover secara sukarela maupun terpaksa.

Karyawan melakukan turnover secara sukarela dapat dipengaruhi oleh beberapa sebab,

bisa karena alasan pribadi untuk pindah ke luar kota atau karena ingin menjadi ibu

rumah tangga serta seperti alasan kehamilan untuk karyawati. Hal yang tidak bisa

dihindari oleh perusahaan adalah turnover karyawan secara sukarela yang disebabkan

oleh karyawan yang mempunyai masalah dengan kepemimpinan perusahaan atau

karyawan yang mengetahui bahwa terdapat perusahaan yang lebih baik daripada

perusahaan tempat ia bekerja. Karyawan yang melakukan turnover sukarela dengan
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alasan tersebut bisa mengundurkan diri setiap saat dan tidak dapat dicegah oleh

perusahaan.

Perilaku turnover pada karyawan tidak semata-mata timbul begitu saja. Azwar

(2010) melihat bahwa suatu perilaku muncul berdasarkan oleh a) manusia umumnya

melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal, b) manusia mempertimbangkan

semua informasi yang ada, dan c) secara eksplisit maupun implicit manusia

memperhitungkan implikasi tindakan mereka. Fishbein dan Ajzen (1975)

mengemukakan teori perilaku terencana bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap melalui

proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas pada

tiga hal ; pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tapi oleh sikap

yang spesifik terhadap sesuatu, kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap

tetapi juga norma-norma subjektif, ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama

norma-norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu. Inti

dari teori perilaku terencana adalah perilaku terbentuk dari intensi atau niat terhadap

perilaku yang spesifik. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perilaku turnover

tidak bisa diukur secara langsung, namun perilaku turnover tersebut dapat diukur

melalui intensi atau niatan terhadap perilaku turnover. Mobley (1986) mengemukakan

bahwa secara empiris intensi turnover merupakan salah satu  peramal pergantian

karyawan yang baik pada tingkat individual. Pemerkiraan berkala mengenai niat untuk

pindah dan korelasi-korelasi dari niat-niat itu merupakan suatu ramalan mengenai

pergantian karyawan dan ancangan diagnosis yang sangat dianjurkan.

Penelitian tentang intensi turnover karyawan sering dihubungkan dengan

kepuasan kerja, stres kerja, komitmen organisasi dan budaya kerja. Adapun penelitian

yang dilakukan oleh Duraisingam, Pidd dan Roche (2009) tentang “The impact of work

stress and job satisfaction on turnover intentions : A study of Australian specialist alcohol

and other drug workers”, menemukan bahwa stres kerja dan kepuasan kerja memiliki

pengaruh yang penting pada strategi pengembangan untuk meminimalisir turnover dan

meningkatkan well-being pada spesialis AOD (alcohol and other drugs) di Australia.

Di Indonesia penelitian tentang intensi turnover biasanya dihubungkan dengan

komitmen organisasi, kepuasan kerja, stres kerja maupun hardiness. Pada penelitian

Utami, Nurjahjanti, dan Widodo (t.t) dikemukakan bahwa hardiness yang merupakan tipe

kepribadian dalam perlawanan terhadap stres mempunyai hubungan yang negatif

terhadap intensi turnover pada Agen Produksi Asuransi Jiwa (AJB) Bumiputera wilayah

Semarang. Diikuti oleh penelitian Rokhmah dan Riani (2005) yang membuktikan bahwa
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komitmen afektif organisasional memiliki hubungan yang signifikan dan negatif terhadap

intensi turnover karyawan bagian produksi PT Usman Jaya Mekar Magelang. Tidak

berhenti sampai disana, penelitian mengenai intensi turnover dilakukan oleh Qur’ani

(2008) yang membuktikan bahwa komitmen organisasi memiliki hubungan negatif yang

signifikan terhadap intensi turnover karyawan PT Cipta Selaras Textile Pasuruhan.

Hubungan negatif tersebut memiliki tingkat signifikansi sebesar 16,3% dan hal ini

membuktikan bahwa 84,7% dari intensi turnover karyawan dipengaruhi oleh faktor diluar

komitmen organisasi.

Seperti halnya yang dilakukan oleh manajemen indosat yang memiliki 6.694

karyawan di akhir tahun 2010, dimana 4.838 adalah karyawan tetap (bekerja

berdasarkan perjanjian kerja yang tidak terbatas pada suatu periode tertentu). Tingkat

turnover karyawan pada tahun 2010 adalah 2,37% atau jauh lebih rendah dari rata-rata

7,8% di industri telekomunikasi. Masa kerja rata-rata karyawan tetap kami adalah 13,07

tahun. Tingkat turnover karyawan yang jauh lebih rendah dari rata-rata tersebut didasari

oleh sistem manajemen indosat yang 1) memungkinkan kerja yang produkif dan

menyenangkan 2) memberikan masa depan yang lebih baik untuk karyawan 3)

menghormati hak-hak karyawan 4) mempertahankan komunikasi yang terbuka. Sistem

manajemen kerja dalam indosat dapat dijadikan contoh untuk menekan tingkat turnover

pada karyawan. Dari gambaran situasi manajemen indosat tersebut setiap karyawan

mempersepsikan lingkungan kerjanya sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan

sehingga tingkat turnover karyawan menjadi jauh lebih rendah dari rata-rata.

Bagaimana persepsi karyawan tentang lingkungan perusahaan mempengaruhi

kinerja dan keputusan karyawan untuk meninggalkan perusahaan atau tetap bekerja

dalam perusahaan. Contoh saja persepsi tentang gaji/upah karyawan. Pada Senin, 8

Mei 2011 terdapat ratusan buruh pelabuhan Yos Sudarso, Merauke, Papua, berunjuk

rasa menuntut kenaikan upah bongkar muat. “Ketua buruh pelabuhan Merauke, Papua,

Hendrikus Gebze menambahkan, tenaga kerja bongkar muat di Merauke berjumlah 850

orang yang terbagi di tujuh pelabuhan bongkar muat dengan pendapatan perhari hanya

Rp 45.000. Kata dia, jumlah itu tidak cukup.” (Syah, 2011) menurut persepsi ketua

buruh, gaji Rp. 45.000 masih belum cukup, sedangkan pada abdi dalem keraton

Yogyakarta, gaji Rp. 45.000 merupakan gaji seorang panglima perang keraton

(belantaraindonesia.org) dan sampai saat ini belum ada berita yang menyatakan bahwa

abdi dalem berdemo untuk kenaikan gaji. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa

kesediaan karyawan untuk bertahan di sebuah organisasi bukan semata-mata karena
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besarnya gaji yang diterima. Diduga terdapat variabel lain yang dapat membuat

karyawan mempertahankan pekerjaannya.

Telah dibahas sebelumnya bahwa komitmen afektif mempengaruhi intensi

turnover karyawan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

perasaan seseorang untuk tetap bertahan dalam perusahaan dapat mempengaruhi

keinginan karyawan untuk pindah dari pekerjaan mereka. Afeksi karyawan terhadap

perusahaan mempengaruhi persepsi, persepsi inilah yang akhirnya akan membentuk

suatu intensi sebelum karyawan benar-benar memunculkan perilaku. Singkatnya, afeksi

karyawan terhadap perusahaan mempengaruhi persepsi karyawan terhadap

perusahaan, dimana apabila afeksi karyawan terhadap perusahaan positif maka

persepsi karyawan akan positif. Begitu pula dengan persepsi positif akan berpengaruh

pada perilaku yang positif pula. Persepsi karyawan terhadap perusahaan dapat disebut

dengan Iklim Organisasi.

Iklim Organisasi merupakan persepsi anggota organisasi (secara individual dan

kelompok) dan mereka yang secara tetap berhubungan dengan organisasi (misalnya

pemasok, konsumen, konsultan dan kontraktor) mengenai apa yang ada atau terjadi di

lingkungan internal organisasi secara rutin, yang mempengaruhi sikap dan perilaku

organisasi dan kinerja anggota organisasi yang kemudian menentukan kinerja

organisasi, Wirawan (2007). Sependapat dengan Wirawan, Litwin & Stringer, (dalam

Furnham, 1997) mengatakan bahwa Iklim Organisasi merupakan proses intervensi

psikologis antara karakteristik organisasi dan perilaku individu.

Iklim organisasi dapat dilihat dari berbagai dimensi, salah satunya menurut

James & McIntyre (dalam Landy & Conte, 2004) iklim organisasi memiliki empat

dimensi, yaitu : 1) Stres kerja dan kurangnya keharmonisan, 2) Tantangan kerja dan

otonomi, 3) Fasilitas kepemimpinan dan dukungan, dan 4) Hubungan kelompok kerja,

keakraban dan kehangatan. Dari empat dimensi tersebut dapat diketahui bahwa iklim

organisasi tidak hanya diukur melalui persepsi karyawan terhadap perusahaan, namun

juga dengan persepsi terhadap hubungan kerja secara horizontal maupun vertikal.

Persepsi karyawan terhadap perusahaan dapat mempengaruhi tingkat kinerja

karyawan. Sebut saja kinerja karyawan di bagian pelayanan jasa pada restoran cepat

saji McDonald’s Java Semarang. Seperti disebutkan oleh Yuliana (2007) yang

menyebutkan bahwa Iklim Organisasi dan kualitas pelayanan memiliki hubungan yang

positif, yang berarti bahwa semakin positif iklim organisasi karyawan maka semakin

tinggi pula kualitas pelayanannya. Dengan Iklim Organisasi member sumbangan
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sebesar 62,3% dalam kualitas pelayanan karyawan.

Penelitian lain tentang organisasi menyebutkan bahwa Iklim Organisasi memiliki

hubungan yang positif dengan peluang berkreasi pada karyawan PT Batik Danar Hadi

Surakarta (Rani, 2007). Dengan tingkat regresi penelitian sebesar 37,4%, yang berarti

bahwa peluang berkreasi karyawan desain sebesar 37,4% ditentukan oleh Iklim

Organisasi. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa Iklim Organisasi memiliki

hubungan yang positif dengan performance kerja yang ditampilkan oleh karyawan.

Iklim Organisasi tidak hanya mempengaruhi kinerja karyawan dalam

perusahaan. Iklim Organisasi juga mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Seperti

yang disebutkan oleh Ayudiarini (t.t) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Iklim

Organisasi dan Pengembangan Karir terhadap Kepuasan Kerja”, bahwa iklim organisasi

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan dengan nilai R

square sebesar 0,591. Dan iklim organisasi memiliki kontribusi yang lebih kuat dalam

mempengaruhi kepuasan kerja dibandingkan dengan variabel pengembangan karir.

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Iklim Orgnaisasi mempengaruhi

kualitas pelayanan, performance kerja dan kepuasan kerja karyawan. Iklim Organisasi

dipengaruhi oleh stres di tempat kerja, keharmonisan, kepemimpinan, dukungan dan

kehangatan.

Mengingat bahwa perusahaan perlu untuk menekan angka turnover karyawan,

maka perusahaan dapat melakukan analisa terhadap intensi turnover karyawan. Telah

dijelaskan di atas bahwa perilaku turnover tidak dapat diukur secara langsung, namun

suatu perilaku dimunculkan melalui intensi sehingga perusahaan dapat melakukan

analisa terhadap intensi turnover. Demikian pula dengan intensi turnover karyawan yang

tidak dapat muncul begitu saja, intensi seseorang timbul melalui norma-norma subjektif

individu, sikap terhadap perilaku serta kontrol terhadap perilaku. Apabila intensi

karyawan terhadap perilaku turnover tinggi diikuti dengan iklim organisasi yang negatif

maka karyawan cenderung memunculkan perilaku turnover tersebut. Oleh karena itu,

peneliti mengambil judul penelitian “Hubungan antara Iklim Organisasi dengan Intensi

Turnover karyawan”.

Intensi Turnover

Fishbein dan Ajzen (1975) mengemukakan bahwa intensi merupakan

subjektifitas individu yang melibatkan hubungan antara dirinya dan suatu perilaku.Intensi

dapat mengarahkan individu untuk menampilkan suatu perilaku itu sendiri.
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Caplin (2006) mendefinisikan intensi (intention) sebagai suatu maksud atau

pamrih tujuan; satu perjuangan guna mencapai suatu tujuan; ciri-ciri yang dapat

dibedakan dari proses-proses psikologis, yang mencakup referensi atau kaitannya

dengan satu objek.

Feldman (1995, dalam Amalia 2008) menyatakan intensi merupakan rencana

atau resolusi individu untuk melaksanakan tingkah laku yang sesuai dengan sikap

mereka.

Mobley (1986) memberikan batasan umum untuk turnoveratau pergantian

karyawan sebagai berhentinya individu sebagai anggota organisasi dengan disertai

pemberian imbalan keuangan oleh organisasi yang bersangkutan. Jewell (1998)

menyebutkan bahwa turnover terjadi ketika individu keluar dari organisasi. Dari

pengertian intensi dan turnover dapat diambil kesimpulan bahwa intensi turnover

merupakan keinginan subjektif individu untuk melakukan atau menampilkan perilaku

berhenti sebagai anggota organisasi dan keluar dari organisasi.

Faktor-faktor Pembentuk Intensi

Fishbein dan Ajzen (dalam Azwar, 2010) mengemukakan teori tindakan

beralasan dengan mencoba melihat anteseden pembentuk perilaku volisional (perilaku

yang dilakukan atas kemauan sendiri), teori ini didasarkan pada asumsi-asumsi : a)

bahwa manusia umunya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal, b)

bahwa manusia mempertimbangkan semua informasi yang ada, c) bahwa secara

eksplisit maupun implisit manusia memperhitungkan implikasi tindakan mereka.

Teori tindakan beralasan mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat

suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya

terbatas hanya pada tiga hal. Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap

umum tapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku dipengaruhi tidak

hanya oleh sikap tapi juga oleh norma-norma subjektif yaitu keyakinan kita mengenai

apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat. Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku

bersama norma-norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku

tertentu.

Intensi merupakan fungsi dari dua determinan dasar, yaitu sikap individu

terhadap perilaku (merupakan aspek personal) dan kedua adalah persepsi individu

terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau untuk tidak melakukan perilaku yang

bersangkutan yang disebut norma subjektif. Secara sederhana teori ini mengatakan
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bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan

itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya.

Teori perilaku beralasan kemudian diperluas dan dimodifikasi oleh Ajzen (1988,

dalam Azwar 2010).Modifikasi ini dinamai Teori Perilaku Terencana (theory of planned

behavior). Kerangka pemikiran teori terencana dimaksudkan untuk mengatasi masalah

control volisional yang belum lengkap dalam teori terdahulu. Inti dari teori perilaku

terencana tetap berada pada faktor intensi perilaku namun determinan intensi tidak

hanya dua (sikap terhadap perilaku yang bersangkutan dan norma-norma subjektif)

melainkan tiga dengan diikutsertakannya aspek control perilaku yang dihayati (perceived

behavioral control). Ketiga komponen ini berinteraksi dan menjadi determinan bagi

intensi yang pada gilirannya akan menentukan apakah perilaku yang bersangkutan akan

dilakukan atau tidak.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Turnover

Menurut Mobley (1986) faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian karyawan

dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor organisasional dan faktor individual.

Faktor-faktor tersebut antara lain adalah :

Faktor Organisasional

a) Kategori-kategori jabatan. Price (1979) dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa

pergantian karyawan lebih banyak terjadi diantara : (1) tenaga kerja kasar daripada

tenaga kerja halus, (2) tingkat-tingkat keterampilan yang lebih endah di kalangan

tenaga kasar, (3) kategori-kategori yang bukan manajerial.

b) Besar kecilnya Organisasi. Secara konseptual, besar-kecilnya organisasi

berhubungan dengan pergantian karyawan yang tidak begitu banyak, karena

organisasi-organisasi yang lebih besar memiliki kesempatan-kesempatan mobilitas

intern yang lebih banyak, seleksi personalia yang canggih dan proses manajemen

sumber daya manusia, system imbalan yang lebih bersaing, serta penelitian-

penelitian yang dicurahkan bagi pergantian karyawan.

c) Besar Kecilnya Unit Kerja. Besar Kecilnya Unit Kerja berkaitan dengan pergantian

karyawan melalui faktor-faktor lain seperti keterpaduan kelompok, personalisasi,

dan komunikasi.

d) Penggajian. Pergantian karyawan ada pada tingkat tertinggi dalam industry-industri

yang membayar rendah.



Prosiding Seminar Nasional
Peran Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Organisasi

82

e) Bobot Kerja. Maksud dari bobor kerja disini adalah hubungan antara pergantian

karyawan dengan ciri-ciri pekerjaan tertentu, termasuk rutinitas atau pengulangan

tugas, autonomi dan tanggung jawab pekerjaan.

Faktor Individual

a) Usia. Karyawan yang lebih muda lebih besar kemungkinannya untuk keluar.

Karyawan yang lebih muda mungkin mempunyai kesempatan yang lebih banyak

untuk mendapat pekerjaan yang baru dan memiliki tanggung jawab kekeluargaan

yang lebih kecil, sehingga demikian lebih mempermudah mobilitas pekerjaan.

b) Masa kerja. Pergantian karyawan jauh lebih banyak terdapat pada karyawan-

karyawan dengan masa kerja lebih singkat. Mangione (1973) dalam suatu telaah

nasional yang bervariasi, mendapati bahwa panjangnya masa kerja adalah faktor

peramal pergantian karyawan yang terbaik.

c) Jenis Kelamin. Jenis kelamin dapat berpengaruh terhadap faktor-faktor yang lain

seperti jabatan dan tanggung jawab keluarga.

d) Pendidikan. Telaah tentang pendidikan banyak didasarkan pada individu-individu

dengan pendidikan yang sama, makna pendidikan sebagai suatu faktor patut untuk

dipertanyakan jika mengingat besarnya perbedaan mutu pendidikan.

e) Data Biografik. Menurut (Muchinsky dan Turtle, 1979) kebanyakan dari sumber

yang ada menunjukkan bahwa data biografik bermanfaat bagi peramalan

pergantian karyawan.

f) Kepribadian. Menurut Porter dan Steers (1973) orang-orang yang meninggalkan

organisasi canderung ada ujung batas faktor-faktor kepribadian, seperti prestasi,

agresi, kemandirian dan kepercayaan pada diri sendiri.

g) Minat. Apabila minat seseorang dan syarat-syarat pekerjaan sama atau mirip, maka

laju pergantian karyawan semakin rendah.

h) Bakat dan kemampuan. Apabila organisasi mempergunakan bakat yang berkaitan

dengan pekerjaan, maka hal ini dapat menjadi faktor peramal pergantian karyawan.

Iklim Organisasi

Kolb, Rubin & McIntyre (1984) menyebutkan bahwa iklim organisasi merupakan

suatu perangkat manajemen yang efektif untuk mengintegrasikan motivasi karyawan

dengan tugas dan tujuan dari organisasi. Menurut Moekijat (1990), iklim organisasi

merupakan karakteristik atau kepribadian organisasi yang membedakannya dengan
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organisasi lainnya. Menurut Jewell (1998), iklim organisasi merupakan “term used to

describe the consensus of its members about how a particular organization (and/or

subsystems within it) deals with its members and its external environment.”  Champbell

et al. (dalam Furnham, 1997) berpendapat bahwa iklim organisasi merupakan satu

setsikap dan harapan menggambarkan karakteristik statis organisasi, dan perilaku hasil

dan hasil-hasil kontinjensi. Menurut Schneider (dalam Furnham, 1997) iklim organisasi

merupakan persepsiatau interpretasi makna yang membantu individu memahami dunia

dan tahu bagaimana harus bersikap. Litwin dan Stringer (dalam Furnham, 1997)

menyatakan bahwa iklim organisasi merupakan proses intervensi psikologis antara

karakteristik organisasi dan perilaku.

Menurut Wirawan (2007), iklim organisasi adalah persepsi anggota organisasi

(secara individual dan kelompok) dan mereka yang secara tetap berhubungan dengan

organisasi (misalnya pemasok, konsumen, konsultan dan kontraktor) mengenai apa

yang ada atau terjadi di lingkungan internal organisasi secara rutin, yang mempengaruhi

sikap dan perilaku organisasi dan kinerja anggota organisasi yang kemudian

menentukan kinerja organisasi.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi

merupakan penilaian subjektif individu dalam sebuah organisasi tentang lingkungan

kerja mereka.

Dimensi Iklim Organisasi

Kolb, Rubin & McIntyre (1984) menyatakan bahwa terdapat tujuh dimensi yang

dapat mengidentifikasi iklim organisasi dalam perusahaan, yaitu :

a) Konformitas. Kenyamanan merupakan perasaan yang mengacu kepada banyaknya

hambatan eksternal dalam organisasi. Hal ini mengarah kepada derajat perasaan

anggota organisasi terhadap banyaknya aturan, prosedur, kebijakan dan praktek-

praktek kerja yang harus dipatuhi daripada mengerjakan suatu pekerjaan yang

sesuai dengan mereka.

b) Tanggung jawab. Anggota organisasi diberikan tanggung jawab individu yang harus

mereka capai sebagai bagian dari organisasi. Tanggung jawab ini merupakan

tingkat dimana anggota merasa bahwa mereka dapat membuat keputusan dan

memecahkan masalah tanpa mendiskusikan setiap tahap pada atasan.

c) Standar. Tekanan dari organisasi terhadap kualitas produk yang membuat anggota

organisasi merasa tertantang untuk menjalankan komitmennya.
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d) Penghargaan. Penghargaan menggambarkan tingkat dimana anggota merasa

diakui dan dihargai atas pekerjaan mereka daripada diabaikan, dikritik atau dihukum

ketika terjadi suatu kesalahan.

e) Kejelasan organisasi. Kejelasan organisasi merupakan perasaan diantara anggota

organisasi bahwa semua hal dalam organisasi terorganisir secara baik serta

memiliki tujuan yang jelas.

f) Dukungan dan Kehangatan. Perasaan bahwa anggota organisasi saling

mendukung dan percaya antara satu sama lain serta perasaan bahwa hubungan

yang baik dalam lingkungan organisasi sangat penting.

g) Kepemimpinan. Anggota organisasi menerima kepemimpinan dan keputusan

pimpinan serta menyadari bahwa kepemimpinan tersebut didasarkan dari keahlian

bukan kepada satu atau dua individu saja.

Stringer (dalam Wirawan, 2007) berpendapat bahwa untuk mengukur iklim

organisasi terdapat enam dimensi yang diperlukan. Enam dimensi tersebut antara lain :

a) Struktur. Struktur organisasi merefleksikan perasaan diorganisasi secara baik dan

mempunyai peran dan tanggung jawab yang jelas dalam lingkungan organisasi.

Struktur tinggi jika anggota organisasi merasa pekerjaan mereka didefinisikan

secara baik. Struktur rendah jika mereka merasa tidak ada kejelasan mengenai

siapa yang melakukan tugas dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

b) Standar-standar. Standar-standar dalam suatu organisasi mengukur perasaan

tekanan untuk meningkatkan kinerja dan derajat kebanggaan yang dimiliki oleh

anggota organisasi dalam melakukan pekerjaan dengan baik. Standar-standar

tinggi artinya organisasi selalu berupaya mencari jalan untuk meningkatkan kinerja.

Standar-standar rendah merefleksikan harapan yang lebih rendah untuk kinerja.

c) Tanggung jawab. Tanggung jawab merefleksikan perasaan karyawan bahwa

mereka menjadi “bos diri sendiri” dan tidak memerlukan keputusannya dilegitimasi

oleh anggota organisasi lainnya. Persepsi tanggung jawab tinggi menunjukkan

bahwa anggota organisasi merasa didorong untuk memecahkan problemnya

sendiri. Tanggung jawab rendah menunjukkan bahwa pengambilan risiko dan

percobaan terhadap pendekatan baru tidak diharapkan.

d) Penghargaan. Penghargaan mengindikasikan bahwa anggota organisasi merasa

dihargai jika mereka dapat menyelesaikan tugas secara baik. Penghargaan

merupakan ukuran penghargaan dihadapkan dengan kritik dan hukuman atas
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penyelesaian pekerjaan. Iklim organisasi yang menghargai kinerja berkarakteristik

keseimbangan antara imbalan dan kritik. Penghargaan rendah artinya penyelesaian

pekerjaan dengan baik diberi imbalan secara tidak konsisten.

e) Dukungan. Dukungan merefleksikan perasaan percaya dan saling mendukung yang

terus berlangsung di antara anggota kelompok kerja. Dukungan tinggi jika anggota

organisasi merasa bahwa mereka bagian dari tim yang berfungsi dengan baik dan

merasa memperoleh bantuan dari atasannya, jika mengalami kesulitan dalam

menjalankan tugas. Jika dukungan rendah, anggota organisasi merasa terisolasi

atau tersisih sendiri. Dimensi iklim organisasi ini menjadi sangat penting untuk

model bisnis yang ada saat ini, di mana sumber-sumber sangat terbatas.

f) Komitmen. Komitmen merefleksikan perasaan bangga anggota terhadap

organisasinya dan derajat keloyalan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Perasaan komitmen yang kuat berasosiasi dengan loyalitas personal. Level rendah

komitmen artinya karyawan merasa apatis terhadap organisasi dan tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan aspek dari Stringer (dalam

Wirawan, 2007) sebagai aspek yang akan digunakan dalam alat ukur variabel Iklim

Organisasi, yaitu : struktur, standar-standar, tanggung jawab, penghargaan, dukungan

dan komitmen.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Iklim Organisasi

Furnham (1997) mengemukakan bahwa terdapat berbagai model yang

dikembangkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Iklim

Organisasi. Terdapat banyak cara untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut, seperti :

a. Sumber eksternal : ekonomi, pemasaran, politik, sosial dan teknologi

b. Sejarah organisasi : budaya, nilai-nilai dan pola perilaku dalam organisasi

c. Manajemen : struktur organisasi dan pola kepemimpinan.

Dua jenis pengaruh iklim pada individu dapat dibedakan. Pertama, ada pengaruh

langsung yang mempengaruhi semua atau hampir semua anggota organisasi atau

subunitnya. Jenis kedua disebut efek pengaruh interaktif, yang ada ketika iklim memiliki

efek tertentu pada perilaku beberapa orang, efek yang berbeda pada orang lain, dan

mungkin tidak berpengaruh sama sekali pada orang lain.
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Stringer (dalam Wirawan, 2007) mengemukakan bahwa terdapat lima faktor

yang menyebabkan terjadinya iklim suatu organisasi, orang yang ingin mengubah iklim

suatu organisasi harus mengevaluasi masing-masing faktor ini. Faktor-faktor ini antara

lain adalah :

a. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal mempengaruhi keenam dimensi iklim

organisasi, menurut Stringer terdapat pengaruh langsung yang paling banyak

terhadap tiga dimensi; struktur, tanggung jawab dan komitmen. Ketiga dimensi

lainnya; standar, dukungan dan komitmen lebih terpengaruh oleh faktor-faktor

internal penentu iklim organisasi. Lingkungan eksternal yang dimaksud disini antara

lain adalah kecepatan perubahan dalam suatu jenis industri, level konsolidasi dan

regulasi tinggi industri tanpa ada persaingan dalam suatu industry dan ekonomi kuat

dan pasar kerja yang baik.

b. Strategi organisasi. Kinerja suatu perusahaan bergantung pada strategi (apa yang

diupayakan untuk dilakukan), energi yang dimiliki oleh karyawan untuk

melaksanakan pekerjaan yang diperlukan oleh strategi dan faktor-faktor lingkungan

penentu dari level energi tersebut. Strategi yang berbeda menimbulkan pola iklim

organisasi yang berbeda pula. Strategi menentukan apa yang penting bagi

organisasi, hasil apa yang mempunyai nilai dan perilaku apa yang paling mungkin

menjadi tujuan eksplisit dari strategi.

c. Pengaturan organisasi. Pengaturan organisasi mempunyai pengaruh yang paling

kuat terhadap iklim organisasi. Pengaturan organisasi tersebut antara lain adalah

hubungan desain formal organisasi dan hubungan pelaporan, deskripsi pekerjaan,

penentuan tujuan, system pengukuran kinerja, sistem evaluasi, sistem imbalan,

sistem pelatihan dan pengembangan, kebijakan dan prosedur baru, sistem

manajemen karir, sistem manajemen SDM, rapat formal dan pengaturan organisasi

formal atau informal.

d. Kekuatan sejarah. Semakin tua umur suatu organisasi semakin kuat pengaruh

kekuatan sejarahnya. Pengaruh tersebut dalam bentuk tradisi dan ingatan yang

membentuk harapan anggota organisasi dan mempunyai pengaruh terhadap iklim

organisasinya.

e. Kepemimpinan. Menurut Stringer terdapat tiga alasan mengapa kepemimpinan

sangat berpengaruh terhadap iklim organisasi. Alasan tersebut antara lain : 1)

Kepemimpinan merembes ke semua unit dan aktivitas dalam organisasi. Faktor-

faktor penentu iklim organisasi lainnya seperti pengaturan organisasi dan strategi
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dikomunikasikan kepada anggota organisasi melalui kata-kata dan tindakan

manajer atau pemimpin kelompok kerja yang diekspresikan sebagai kepemimpinan.

2) Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh paling

besar terhadap iklim organisasi. 3) Kepemimpinan merupakan faktor penentu iklim

organisasi yang paling mudah dirubah, jadi perubahan dalam iklim organisasi dan

dari sini kinerja dapat dicapai melalui perubahan kepemimpinan.

Tujuan Penelitian
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada

hubungan yang signifikan antara Iklim Organisasi dengan Intensi Turnover.

Hipotesis
Dari penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan sementara bahwa iklim

organisasi dengan intensi turnover memiliki hubungan yang negatif, dimana apabila iklim

organisasi positif  maka intensi turnover rendah.

MetodePenelitian
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, penelitian ini

merupakan penelitian yang bersifat non eksperimen, peneliti tidak memberikan

perlakuan apapun terhadap variabel penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan

untuk membuktikan ada tidaknya hubungan antara Iklim Organisasi dengan Intensi

Turnover pada karyawan.

Alsa (2007) mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif korelasional merupakan

rancangan penelitian yang peneliti tidak bisa melakukan suatu intervensi atau memberi

perlakuan tertentu, atau mungkin peneliti tidak memiliki kewenangan untuk menyusun

atau menetapkan individu ke dalam kelompok-kelompok. Fokus penelitian ini lebih pada

pengujian hubungan antara dua atau lebih variabel.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan

menggunakan skala psikologi. Model skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan model skala likert. Dalam penyusunannya, skala likert ini

berisikan poin yang menunjukkan sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) dan

sangat tidak setuju (STS). Item pertanyaan terdiri dari item-item yang bersifat favorable

yang mendukung terhadap atribut psikologi yang diungkap dan item-item yang bersifat
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unfavorable yang menunjukkan tidak mendukung terhadap atribut psikologi yang

diungkap.

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Selecta yang

berjumlah 151 karyawan. Teknik Sampling yang digunakan adalah teknik sampel

pusposive sampling yaitu teknik sampel yang dilakukan karakteristiknya sudah

ditentukan dan diketahui lebih dulu berdasarkan ciri dan sifat populasinya. Sampel

diambil berdasarkan masa kerja karyawan yang telah bekerja di perusahaan lebih dari 6

bulan, dengan pertimbangan bahwa sampel mengetahui Iklim Organisasi dalam

perusahaan. Sampel penelitian dalam penelitian ini berjumlah 72 karyawan tetap di PT

Selecta.

Deskripsi subjek berdasarkan usia dan jenis kelamin

Karakteristik Frekuensi Persentase

Jenis Kelamin

a. Laki- laki 28 38,9%

b. Perempuan 44 61,1%

Usia

a. 25 – 34 tahun 38 52,7%

b. 35 – 44 tahun 18 25%

c. 45 – 55 tahun 13 18,1%

d.    > 55 tahun 3 4,2%

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa penelitian terdiri dari usia yang

berbeda. Kategori usia karyawan PT. Selecta adalah: Untuk subjek dengan usia 25 - 34

tahun sebanyak 38 orang atau sebesar 52.7%, untuk usia 35 - 44 tahun sebanyak 18

orang atau sebesar 25%, rentang usia 45 - 55 tahun sebanyak 13 orang atau sebesar

18.1% dan untuk rentang usia lebih dari 55 tahun sebanyak 3 orang atau sebesar 4.2%.

Sedangkan pada jenis kelamin dapat diketahui bahwa dari 72 karyawan, terdapat 28

orang  atau sebesar 38.9% dengan jenis kelamin perempuan dan yang berjenis kelamin

laki-laki berjumlah 44 orang atau sebesar 61.1%.
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Dalam penelitian ini menggunakan 2 skala untuk mengetahui hubungan iklim

organisasi dengan intensi turnover pada karyawan. Dari hasil perhitungan diperoleh

hasil bahwa skala Iklim Organisasi yang berjumlah 42 item valid dan 6 item yang tidak

valid, dengan indeks validitas 0,332 terendah dan 0,881 tertinggi. Sedangkan untuk

skala Intensi Turnover yang berjumlah 30 item diperoleh 27 item valid dan 3 item yang

tidak valid, dengan indeks validitas 0,329 terendah dan 0,736 tertinggi.

Reliabilitas adalah mengacu kepada konsistensi atau keterpercayaan hasil ukur,

yang mengandung makna kecermatan pengukuran. Dalam aplikasinya, reliabilitas

dinyatakan oleh koefisien reliabilitas (rxx’) yang angkanya berbeda dalam rentangan dari

0 sampai dengan 1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti

semakin tinggi reliabilitas. Sebaliknya, koefisien yang semakin rendah mendekati angka

0 berarti semakin rendahnya reliabilitas (Azwar, 2011). Adapun hasil perhitungan

reliabilitas untuk kedua skala adalah sebagai berikut :

Uji Reliabilitas Keseluruhan

No. Variabel Norma Status

1. Iklim Organisasi 0,817 0,8 Reliabel

2. Intensi Turnover 0,911 0,8 Reliabel

Metode Analisa Data
Teknik analisa data yang akan digunakan adalah analisis uji korelasi, pada

tepatnya menggunakan uji korelasi product moment yang digunakan untuk menganalisis

hubungan antara dua variabel yang berjenis interval atau rasio (Winarsunu, 2007).

Hasil penelitian
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

product moment, yaitu dengan menghitung nilai hubungan atau korelasi antara iklim

organisasi dan variabel intensi turnover. Hasil analisa hubungan dapat diketahui pada

tabel berikut :
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Hubungan Iklim Organisasi dengan Intensi Turnover

r r² P Keterangan Kesimpulan
-0,527 0,278 0,000 P<0,01 Sangat signifikan

Tabel di atas menunjukkan nilai koefisien korelasi (r) = -0,527dan nilai kesalahan

atau probability error P = 0,000 di mana  P<0,01 yang memiliki arti bahwa terdapat

hubungan dengan arah negatif yang sangat signifikan antara kedua variabel. Hal ini

berarti bahwa iklim organisasi yang positif akan diikuti oleh intensi turnover yang rendah,

demikian sebaliknya dengan iklim organisasi yang negatif akan diikuti intensi turnover

yang tinggi.

Dalam penelitian ini juga ditemukan adanya 62 karyawan yang memiliki

kecenderungan hubungan negatif. 44 karyawan memiliki penilaian Iklim Organisasi yang

negatif dan Intensi Turnover yang tinggi dan 18 orang karyawan yang memiliki penilaian

Iklim Organisasi yang  positif dan Intensi Turnover yang rendah. Dan 10 karyawan

sisanya memiliki penilaian Iklim Organisasi yang positif dan Intensi Turnover yang tinggi.

Adapun koefisien determinan variabel (r2) Iklim Organisasi dan Intensi Turnover

adalah sebesar 0,278. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan efektif Iklim Organisasi

terhadap Intensi Turnoversebesar (r2 x 100) = 27,8% (Winarsunu, 2007). Koefisien

determinan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Iklim Organisasi memberikan

sumbangan sebesar 27,8% terhadap Intensi Turnover,yang berarti bahwa diduga 72,2%

lainnya dipengaruhi oleh faktor lain.

Diskusi
Dari hasil analisa hubungan dapat diketahui bahwa terdapat hubungan negatif

antara Iklim Organisasi dengan Intensi Turnover (r = -0,527, P = 0,000). Hal ini

menyatakan bahwa karyawan yang memiliki kecenderungan Iklim Organisasi yang

positif akan diikuti dengan Intensi Turnover yang rendah, sedangkan karyawan yang

memiliki kecenderungan Iklim Organisasi yang negatif akan diikuti dengan Intensi

Turnover yang tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian Qur’ani (2008) yang menyatakan

bahwa Komitmen Organisasi memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap intensi

turnover karyawan. Sehingga karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi

akan diikuti oleh angka intensi turnover yang rendah.Hal ini menunjukkan bahwa

karyawan yang memiliki penilaian terhadap lingkungan organisasinya secara positif lebih

cenderung mempertahankan pekerjaannnya saat ini daripada keluar dari perusahaan.
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Adapun hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa (r2 = 0,278) Iklim Organisasi

memberikan sumbangan efektif terhadap Intensi Turnover sebesar 27,8%, sedangkan

72,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain ini dapat disebabkan oleh

kepuasan kerja, rendahnya job involvement, peluang promosi yang buruk, dan

ketidakpuasan terhadap supervisi dan pembayaran atau upah kerja (Schultz & Schultz,

1994).

Dari hasil perhitungan T-Score dapat diketahui bahwa dari 72 karyawan terdapat

28 karyawan yang memiliki penilaian Iklim Organisasi yang positif dan 44 karyawan

memiliki penilaian Iklim Organisasi yang negatif. Karyawan yang termasuk dalam

kategori positif memiliki pemikiran bahwa pekerjaannya didefinisikan secara baik, selalu

berupaya mencari jalan untuk meningkatkan kinerja, merasa didorong untuk

memecahkan problemnya sendiri, terdapat keseimbangan antara imbalan dan kritik,

karyawan merasa bahwa mereka bagian dari tim dan memiliki komitmen kuat yang

berasosiasi dengan loyalitas personal. Sedangkan karyawan yang termasuk dalam

kategori negatif memiliki kecenderungan untuk berpikir bahwa tidak ada kejelasan siapa

yang memiliki tugas dan wewenang mengambil keputusan, refleksi harapan kinerja yang

rendah, merasa terisolasi atau tersisih serta merasa apatis terhadap organisasi dan

tujuannya.

Untuk hasil perhitungan T-Score Intensi Turnover dari 72 karyawan terdapat 54

karyawan yang memiliki intensi turnover tinggi dan 18 karyawan yang memiliki intensi

turnover yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan yang termasuk dalam

kategori tinggi memiliki sikap terhadap perilaku turnover dan norma subjektif yang positif

terhadap perilaku turnover, serta memiliki kontrol perilaku yang tinggi untuk mewujudkan

perilaku turnover tersebut. Sedangkan karyawan yang termasuk dalam kategori renadah

memiliki kecenderungan sikap terhadap perilaku turnover dan norma subjektif yang

negatif serta kontrol perilaku untuk mewujudkan perilaku turnover yang rendah. Jadi,

karyawan yang memiliki intensi turnover yang rendah lebih memiliki kecenderungan

untuk tetap bekerja di perusahaan daripada berhenti bekerja atau berpindah ke

perusahaan lain.

Intensi Turnover dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar variabel Iklim

Organisasi. Iklim Organisasi memberikan sumbangan efektif sebanyak 27,8% dan

72,2% lainnya diduga disebabkan oleh faktor lain. Hal ini menunjukkan bahwa Iklim

Organisasi yang positif memberikan sumbangan terhadap Intensi turnover yang rendah,

namun tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang memiliki penilaian Iklim
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Organisasi yang positif juga memiliki Intensi turnover yang tinggi. Dalam penelitian ini

terdapat 10 karyawan yang memiliki penilaian Iklim Organisasi yang positif dan Intensi

Turnover yang tinggi, namun 62 karyawan lainnya memiliki kecenderungan hubungan

yang negatif. 44 karyawan memiliki penilaian Iklim Organisasi yang negatif dan Intensi

Turnover yang tinggi dan 18 orang karyawan yang memiliki penilaian Iklim Organisasi

yang  positif dan Intensi Turnover yang rendah. Intensi Turnover tidak hanya

dipengaruhi oleh faktor iklim organisasi saja.Adapun faktor yang mempengaruhi

pemikiran karyawan untuk keluar dari perusahaan dapat berasal dari usia dan jabatan

(Mobley, 1986). Intensi Turnover seseorang dapat juga dipengaruhi oleh faktor

situasional (Dayakisni dan Hudaniah, 2006). Intensi Turnover pada karyawan juga dapat

dipengaruhi oleh  rasa tidak puas terhadap pekerjaan, peran kerja dan nilai-nilai atau

sifat-sifat yang tidak menyangkut pekerjaan (Mobley, 1979).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Iklim Organisasi

dengan Intensi Turnover karyawan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan dengan arah negatif

yang sangat signifikan antara Iklim Organisasi dengan Intensi Turnover dengan r

sebesar -0,527 dengan P = 0,000, hal ini mengandung arti bahwa karyawan yang

menilai Iklim Organisasi positif akan diikuti dengan Intensi Turnover yang rendah. Begitu

pula dengan sebaliknya, karyawan yang menilai Iklim Organisasi negatif akan diikuti

dengan Intensi Turnover yang tinggi.

Dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa nilai r2 = 0,278, hal ini berarti

bahwa variabel Iklim Organisasi memberikan sumbangan efektif terhadap Intensi

Turnover sebesar 27,8%, dan 72,2% sisanya disebabkan oleh variabel di luar Iklim

Organisasi.
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