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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Padaidasarnya setiap perusahaan pasti mengharapkan suatu pencapaian dan 

perkembangan yang pesat untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Untuk mewujudkan 

operasinya, maka perusahaan memerlukan beberapa faktor produksi yaitu alam, tenaga kerja, 

modal dan keahlian.Tenagaifaktor produksi yang sangat penting karena berperan sebagai 

penggerak. Tenaga kerja yang dimaksud adalah sumber daya manusia (SDM), dimana 

sumber daya manusia ini merupakan satu-satunya aset penting organisasi yang dapat 

menggerakkan sumber daya lainnya. 

Namun saat ini untuk mengumpulkan tenaga kerja yang cakap dan berkinerja baik 

semakin sulit dilakukan, terlebih lagi mempertahankan yang sudah ada. Mereka harus 

memprioritaskan untuk menemukan, mempekerjakan, memotivasi, melatih dan 

mengembangkan karyawan dan performa yang dikehendaki, serta mempertahankan karyawan 

yang berkualitas. Di sinilah perusahaan dituntut adanya peran penting Manajemen Sumber 

Daya Manusia (MSDM) dalam sebuah perusahaan. Manajemen Sumber Daya Manusia 

adalah aktivitas yang penting di dalam sebuah organisasi. Organisasi perlu mengatur sumber 

daya manusia untuk mencapai tujuan secara efektif. 

 

Perpindahan karyawan (employee turnover) merupakan suatu fenomena yang sering 

terjadi dalam perusahaan. Turnover dapat diartikan sebagai pergerakan tenaga kerja keluar 

dari organisasi. Turnover mengarah pada kenyataan akhir yang dihadapi suatu organisasi 

berupa jumlah kayawan yang meninggalkan organisasi pada periode tertentu, sedangkan 
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keinginan karyawan untuk berpindah (turnover intention) mengacu pada hasil evaluasi 

individu mengenai kelanjutan hubungan dengan organisasi yang belum diwujudkan dalam 

tindakan pasti meninggalkan organisasi. Turnover dapat berupa pengunduran diri, 

perpindahan keluar unit organisasi, pemberhentian atau kematian anggota organisasi. Saat ini 

tingginya tingkat turnover karyawan telah menjadi masalah yang sangat serius bagi 

perusahaan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, melainkan telah diketahui bahwa biaya atau 

kerugian atas adanya turnover meliputi biaya langsung yang terkait dengan kegiatan 

rekruitmen (antara lain biaya iklan, biaya agen) dan biaya pencarian. Adapun biaya tidak 

langsung misalnya biaya-biaya yang berhubungan dengan pelatihan karyawan baru, dan 

kerugian produktivitas oleh proses pembelajaran karyawan baru. 

Selain hal di atas, disinyalir terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan 

keluarnya karyawan dari suatu pekerjaan. Situasi kerja yang dihadapi saat ini tidak sesuai 

dengan harapan yang diinginkan (timbulnya ketidakpuasan dalam bekerja) atau dipengaruhi 

oleh pandangan karyawan untuk mendapatkan alternatif pekerjaan dan kepuasan yang lebih 

baik. Turnover juga mengakibatkan perusahaan tidak efektif karena kehilangan karyawan 

yang berpengalaman dan keinginan berpindah seseorang terkait erat dengan kepuasan kerja, 

komitmen organisasi dan etos kerja. Dengan demikian, suatu perusahaan dituntut agar dapat 

mempertahankan karyawan, misal dengan memberikan balas jasa tinggi dan memahami hal-

hal yang mampu membuat karyawan kerasan untuk tetap bekerja tanpa menurunkan kinerja 

perusahaan tersebut secara keseluruhan. Komitmen organisasional penting karena memiliki 

hubungan yang erat dengan kepuasan kerja dan turnover. 

Karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap perusahaan cenderung puas dalam 

melakukan pekerjaannya dan juga akan lebih lama bertahan diperusahaan. Untuk mendorong 

karyawan berkomitmen tinggi, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk 

menumbuhkan rasa kepemilikan (sense of ownership). Kondisi ini akan tercapai bila 
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manajemen melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Namun dalam banyak 

kasus, pihak manajemen masih memposisikan diri sebagai thinkers (pemikir), sedangkan 

karyawannya disarankan hanya untuk bekerja. Dapat dikatakan jika karyawan hanya 

dijadikan semacam robot. Kondisi semacam ini akan sulit menumbuhkan komitmen dan rasa 

kepuasan pada diri karyawan, karena mereka akan menanamkan mindset bahwa komitmen 

organisasi kurang melibatkan dirinya untuk mencapai tujuan bersama. 

Seorang individu masuk kedalam suatu organisasi dengan bermacam-macam 

kebutuhan, keinginan, kemampuan, dan mereka berharap dapat menemukan sebuah 

lingkungan kerja yang dimana seorang individu dapat menggunakan kemampuan yang 

dimilikinya untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dasarnya.  

Jika seorang individu tersebut menemukan peluang-peluang dalam pekerjaannya, 

maka komitmen terhadap organisasi akan meningkat. Namun hal tersebut berbanding 

terbalik, jika perusahaan gagal memberikan pemenuhan kebutuhan, maka komitmen terhadap 

organisasi cenderung menurun. Kepuasan kerja sendiri merupakan keadaan emosional yang 

menyenangkan dalam memandang pekerjaan. Kepuasan kerja merupakan salah satu kunci 

utama dalam dunia bisnis ataupun institusi pelayanan publik. 

Keberhasilan suatu organisasi untuk dapat tumbuh dan berkembang sangat 

dipengaruhi oleh kepuasan yang muncul pada seluruh kegiatan berorganisasinya. Namun 

tidak dapat disangkal bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya turnover adalah 

ketidakpuasan pada tempat bekerja sekarang. Sebab-sebab ketidakpuasan itu dapat beraneka 

ragam seperti penghasilan rendah atau fasilitas kurang memadai, kondisi kerja yang kurang 

memuaskan, hubungan yang tidak harmonis antar karyawan, pekerjaan yang tidak sesuai dan 

berbagai faktor lainnya. Berarti terdapat korelasi antara tingkat kepuasan dengan kuat atau 

lemahnya turnover intention karyawan. Keadaan seperti ini perlu diwaspadai karena jika 

terjadi dalam skala besar, perusahaan pula yang akan dirugikan (Edy, 2009:297).  
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Jika dilihat dari segi lain, karyawan yang puas dengan pekerjaannya cenderung akan 

bekerja dengan semangat dan mempunyai kualitas yang baik. Untuk dapat menciptakan 

kepuasan kerja karyawan, salah satu yang menjadi acuannya adalah motivasi yang selalu 

diberikan kepada karyawan agar timbul rasa etos kerja yang tinggi.  

Etos kerja adalah totalitas kepribadian diri seseorang serta caranya mengekspresikan, 

memandang, meyakini dan memberikan makna pada sesuatu, yang mendorong dirinya untuk 

bertindak dan meraih amal yang optimal. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

terbentuknya etos kerja adalah hubungan baik yang terjalin antar pegawai, situasi dan kondisi 

fisik dari lingkungan kerja itu sendiri, keamanan kerja yang baik, komitmen organisasional 

yang tidak terlalu mengekang bagi karyawan, perhatian pada kebutuhan rohani, 

jasmanikmaupun harga diri dari lingkungan kerja, faktor pemimpin, pemberian insentif yang 

menyenangkan bagi pekerja (Octarina, 2013:1). 

Di samping itu dengan adanya etos kerja yang tinggi menjadikan karyawan ingin 

bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan 

tenaga dan waktu yang lebih banyak. Namun sebaliknya jika etos kerja rendah maka 

perusahaan akan mengalami kerugian, hal ini disebabkan karena karyawan tidak bekerja 

secara tulus menggunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Jika etos kerja rendah maka 

akan mempengaruhi gaji yang akan diterimanya. Sehingga hal ini dapat membuat karyawan 

tidak betah untuk bekerja dan mempengaruhi keinginan karyawan untuk keluar. 

Jika melihat studi kasus pada PT. Sariguna Primatirta, terdapat indikasi jika karyawan 

PT. Sariguna Primatirta mempunyai komitmen organisasi yang rendah.  Hal ini dipengaruhi 

karena kurangnya tingkat disiplin dan rendahnya tingkat pengawasan pada karyawan. Penulis 

mendapati karyawan yang asik mengobrol di pos satpam ketika jam kerja belum selesai dan 

kegiatan tersebut tidak ditegur oleh sesama karyawan maupun atasannya. Hal ini terjadi 

karena kurangnya kesadaran diri karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka, sehingga 
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menimbulkan rasa malas. Dari hasil observasi ditemukan faktor bahwa hal tersebut terjadi 

karena karyawan merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerja di dalam gudang yang panas 

dan bidang pekerjaan yang tidak sesuai passion. Sehingga rasa keinginan berpindah (turnover 

intention) muncul dari dalam diri karyawan. Mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang 

sesuai kemampuan dengan lingkungan kerja yang nyaman. 

Selain hal di atas, terdapat karyawan yang dirasa kurang bangga terhadap perusahaan 

tempat mereka bekerja. Diketahui jika PT. Sariguna Primatirta adalah satu dari sekian banyak 

perusahaan yang menerapkan pemakaian seragam sebagai langkah nyata perwujudan SOP 

(Standart Operational Procedure) untuk karyawannya ketika sedang bekerja. Hal ini 

dikarenakanseragam kerja merupakan identitas pentingkaryawan. Namun berbeda dengan 

fakta yang penulis lihat di perusahaan, banyak karyawan yang tidak mengenakan seragam 

kerja pada saat bekerja. Maka dari itu, penulis mencoba meneliti lebih dalam tentang 

karyawan yang tidak mengenakan seragam kerja. Dari hasil observasi ditemukan alasan 

bahwa seragam yang diberikan oleh perusahaan menggunakan kain berbahan drill yang berat 

ketika dipakai. Maka dari itu karyawan memilih untuk tidak memakainya. Alasan lain yang 

dikemukakan oleh karyawan adalah tidak adanya tindakan atau teguran yang dilakukan 

atasan kepada bawahan mengenai seragam yang tidak dipakai, sehingga hal ini menimbulkan 

rasa kurang peduli karyawan terhadap seragam kerja yang wajib dikenakan. 

Dari dua alasan tersebut dapat diketahui jika karyawan tidak dapat berkomit dengan 

perusahaan karena telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Karena adanya rasa kurang 

nyaman dari seragam yang dikenakan dan kurangnya interaksi antara atasan kepada bawahan 

sehingga karyawan merasa kurang diperhatikan, sehingga membuat karyawan ingin 

berpindah dari perusahaan yang di tempati sekarang.  

Selain komitmen organisasi, kepuasan kerja karyawan yang dianggap rendah menjadi 

issue serius bagi perusahaan karena hal tersebut disinyalir dapat menyebabkan turnover 
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intention untuk karyawan PT. Sariguna Primatirta. Penyebab yang bisa penulis temukan 

antara lain fasilitas yang dirasa kurang lengkap, misalnya tidak terdapat ruang istirahat untuk 

karyawan yang sedang sakit dan tidak terdapat dokter di dalam perusahaan, sehingga 

karyawan yang sakit disarankan untuk mendatangi sendiri dokter rujukan BPJS. Hal tersebut 

yang memicu karyawan merasa was-was akan jiwanya yang tidak aman saat bekerja di dalam 

perusahaan. Sehingga masalah seperti inilah yang membuat karyawan berkeinginan untuk 

pindah dari PT. Sariguna Primatirta ke perusahaan lain yang mempunyai akses kesehatan 

lebih terjamin. 

Faktor lain yang membuat karyawan tidak betah di perusahaan adalah minimnya 

promosi jabatan. Jadi tidak semua karyawan pada PT. Sariguna Primatirta dapat naik jabatan 

keposisi yang lebih tinggi. Untuk bisa mendapatkan promosi jabatan, syarat yang harus 

dipenuhi oleh karyawan yakni mereka harus memiliki ijazah S1 atau memiliki pendidikan 

yang tinggi, selain itu mereka harus memiliki keterampilan maupun kemampuan di 

bidangnya selama ± 5 tahun. 

Salah satu hal inilah yang membuat karyawan merasa tidak betah, karena mereka sulit 

untuk mengembangkan karirnya. Hal inilah yang membuat karyawan berkeinginan untuk 

meninggalkan perusahaan dan pindah ke perusahaan lainnya. 

Diketahui bahwa etos kerja adalah watak atau karakter suatu kelompok nasional atau 

kelompok rasial tertentu. Etos kerja dalam suatu instansi atau perusahaan tidak akan muncul 

begitu saja, akan tetapi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh melalui proses yang 

terkendali dengan melibatkan semua anggota yang berada dalam lingkup perusahaan. Etos 

kerja mempunyai totalitas kepribadian yang tinggi tentang bagaimana mereka 

mengekspresikan, memandang, meyakini dan menyadari jika mereka bekerja karena tuntutan 

ekonomi, dimana mereka harus bekerja secara optimal agar hasil dari kinerja mereka 
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memuaskan. Faktor lain yang berpengaruh terhadap turnover intention adalah etos kerja. Etos 

kerja sangat dipengaruhi oleh komitmen organisasi dan kepuasan kerja.  

Suatu etos kerja akan berjalan baik ketika komitmen organisasi dan kepuasan kerja 

sudah terpenuhi dengan baik pula. Namun berbeda dengan hasil observasi yang ditemukan 

oleh penulis, dimana karyawan pada PT. Sariguna Primatirta mempunyai komitmen 

organisasi dan kepuasan kerja yang rendah. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap etos kerja 

sebagai variabel ketiga. Komitmen seorang karyawan kepada perusahaan dapat dilihat dari 

sikap dan kesadaran diri karyawan pada perusahaan.  

 

Namun pada hasil observasi ditemukan jika karyawan tidak mempunyai kesadaran 

diri untuk memperbaiki kinerjanya, permasalahan yang terjadi pada perusahaan adalah 

karyawan asik mengobrol di pos satpam saat jam kerja belum selesai, ditambah lagi tidak 

adanya teguran dari atasan. Dari hal tersebut membuat karyawan merasa kurang diperhatikan 

karena tidak adanya pendekatan yang baik antara atasan dengan karyawan.Karena terjadi 

misscommunication antara karyawan dan atasan, maka hal inilah yang membuat karyawan 

mempunyai keinginan untuk berpindah (turnover intention). 

Selain komitmen organisasi, kepuasan kerja karyawan pun menjadi masalah ketika 

karyawan tidak dapat mengembangkan karirnya dengan mudah.Terdapat syarat-syarat yang 

mengikat ketika seorang karyawan ingin melebarkan jenjang karirnya ke tingkat yang lebih 

tinggi. Hal tersebut disinyalir membuat karyawan lelah dan bosan pada posisi stagnant 

(berhenti atau tidak dapat berkembang), sehingga masalah tersebut mempengaruhi niat 

karyawan untuk keluar dan mencari pekerjaan yang lainnya. Dari permasalahan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa turnover intention juga berpengaruh terhadap etos kerja. 
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Dari masalah tersebut maka perlu diketahui jumlah karyawan yang masuk dan keluar 

(mengundurkan diri) tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, hal tersebut dapat di tunjukkan 

pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

Data Turnover Intention 

PT. SARIGUNA PRIMATIRTA 

Tahun 2015 s/d 2019 

 

Sumber: PT. Sariguna Primatirta 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa karyawan yang keluar atau 

mengundurkan diri selama tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan walaupun 

terdapat juga penurunan. Dapat dilihat pada tahun 2015 sebanyak 24 karyawan yang keluar 

dari perusahaan, hal tersebut meningkat pada tahun 2016 sebanyak 37 karyawan. Lalu pada 

tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya yaitu 15 

karyawan keluar dari perusahaan. Namun pada tahun berikutnya yakni 2018 mengalami 
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penurunan sebanyak 25 karyawan. Dan pada tahun 2019 kembali naik sebanyak 26 karyawan 

yang memutuskan keluar dari PT. Sariguna Primatirta.  

 

Riset gap dalam penelitian ini adalah Maya (2018) mengungkapkan bahwa komitmen 

organisasional berpengaruh terhadap turnover intention. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

komitmen karyawan masuk kedalam kategori komitmen tinggi karena adanya variabel 

pengganggu berupa kesempatan kerja yang merupakan salah satu variabel yang ada dalam 

faktor lingkungan. 

Namun berbeda dengan Mawardi (2016) yang menunjukkan bahwa komitmen yang 

tinggi tidak mempengaruhi tingkat keinginan karyawan untuk keluar, kondisi ini disebabkan 

oleh lamanya masa kerja karyawan Dealer CV. Semoga Jaya Cab. Tenggarong sehingga 

membentuk persepsi untuk terus berada dalam organisasi karna organisasi sudah dianggap 

sebagai bagian dari miliknya. 

I Komang (2017) menunjukkan bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention, hal ini menunjukkan bahawa 

semakin tinggi tingkat kepuasan kerja dan komitmen organisasi maka akan mengurangi 

tingkat turnover intention. 

Berbeda dengan Sukirno dan Nafiudin (2017), keduanya mengatakan bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap keinginan berpindah karyawan dan membuktikan 

bahwa komitmen organisasi terbukti menjadi variabel moderator yang memperkuat hubungan 

pengaruh antara kepuasan kerja terhadap keinginan berpindah karyawan. 

Rizki (2017) mengatakan jika etos kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi, 

hal ini terjadi karena sebagian karyawan merasa betah bekerja di tempat tersebut, karena 

mereka merasa bahwa perusahaan telah lebih dari cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup 

selain dari gaji yakni mereka mendapat bonus-bonus dan tunjangan lain. Para karyawan juga 
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mempunyai keyakinan bahwa bekerja merupakan tanggung jawab pribadi dan aktualisasi diri 

sehingga tanpa paksaan mereka bekerja dengan etos kerja yang lumayan cukup. Jadi dapat 

disimpulkan jika etos kerja dan komitmen organisasional tidak berpengaruh terhadap 

turnover intention. 

Hal ini berbanding dengan yang disampaikan Galih (2016) yang mengatakan bahwa 

etos kerja islam tidak berpengaruh signifikan terhadap keinginan pindah kerja, akan tetapi 

dengan memasukkan variabel keadilan organisasi sebagai variabel intervening mampu 

meningkatkan hubungan antara etos kerja islam dengan keinginan pindah kerja, meskipun 

tidak signifikan. 

Penelitian ini lebih mengkhususkan pada komitmen organisasional, kepuasan kerja 

dan etos kerja karyawan PT. Sariguna Primatirta, karena PT. Sariguna Primatirta merupakan 

salah satu anak perusahaan air minum di Kudus. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 

penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam melalui suatu penelitian 

dengan maksud mendapatkan data konkrit serta gambaran menyeluruh mengenai PT. 

Sariguna Primatirta. 

Dan selanjutnya akan penulis susun dalam bentuk skripsi yang berjudul PENGARUH 

KOMITMEN ORGANISASIONAL, KEPUASAN KERJA DAN ETOS KERJA 

TERHADAP TURNOVER INTENTION PADA PT. SARIGUNA PRIMATIRTA. 

 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Sesuai dengan judul yaitu Pengaruh Komitmen Organisasional, Kepusan Kerja dan 

Etos Kerja terhadap Turnover Intention pada PT. Sariguna Primatirta, maka yang menjadi 

fokus penelitian dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Lokasi penelitian ini adalah PT. Sariguna Primatirta 
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1.2.2 Dalam melakukan penelitian ini penulis menekankan pada masalah yang terkait 

dengan komitmen organisasional, kepuasan kerja, etos kerja dan turnover intention 

karyawan. 

1.2.3 Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan karyawan pada PT. Sariguna Primatirta. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Jika dilihat turnover intention yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat 

memperoleh manfaat dan keuntungan dari program peningkatan kinerja karyawan karena 

mengeluarkan biaya yang lebih besar dari pada program rekruitmen karyawan baru. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Apakah Komitmen Organisasional berpengaruh terhadap Turnover Intention? 

1.3.2 Apakah Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Turnover Intention ? 

1.3.3 Apakah Etos Kerja berpengaruh terhadap Turnover Intention? 

1.3.4 Apakah Komitmen Organisasional, Kepuasan Kerja dan Etos Kerja berpengaruh 

terhadap Turnover Intention secara bersama-sama? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Menganalisis pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Turnover Intention 

1.4.2 Menganalisis pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention. 

1.4.3 Menganalisis pengaruh Etos Kerja terhadap Turnover Intention. 
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1.4.4 Menganalisis pengaruh Komitmen Organisasional, Kepuasan Kerja dan Etos Kerja 

terhadap Turnover Intention secara bersama-sama. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat teoritis penelitian ini untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh 

selama menempuh pendidikan dengan membuat laporan penelitian secara ilmiah 

dan sistematis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan menjadi masukan bagi 

perusahaan, sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan penurunan tingkat 

TurnoverIntention karyawan khususnya dalam masalah komitmen organisasional, 

kepuasan kerja dan etos kerja karyawan. 

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang berguna yaitu berupa pengalaman dan 

membandingkan antara ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan dilapangan. 


