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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Karyawan sebagai sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan, 

merupakan suatu potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas 

perusahaan. Potensi setiap sumber daya manusia yang ada dalam 

perusahaan, harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga 

mampu memberikan hasil kerja yang optimal sesuai dengan tujuan 

perusahaan. Sumber daya manusia senantiasa melekat pada setiap 

perusahaan sebagai faktor penentu keberadaan dan berperan dalam 

memberikan kontribusi ke arah pencapaian tujuan perusahaan secara 

efektif dan efesien. Menyadari hal itu, maka perusahaan membutuhkan 

sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Oleh karena itu, 

perusahaan harus dapat mengelola dan memperhatikan sumber daya 

manusia dengan sebaik mungkin (Waspodo dkk, 2013). Penting bagi 

perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan karyawan sebagai 

sumber daya utama dalam menggerakkan perusahaan. Perusahaan perlu 

fokus dalam hal kesejahteraan karyawan yang nantinya dapat 

berpengaruh pada kepuasan kerja dan loyalitas kerja sehingga karyawan 

dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada perusahaan (Soegandhi 

dkk, 2013) 



2 
 

Seorang individu dapat memiliki dua peran sekaligus, pertama 

berperan sebagai karyawan yang melakukan pekerjaan dan tanggung 

jawabnya saat berada di kantor, kedua yaitu mempunyai peran dalam 

keluarga sebagai ayah, ibu ataupun anak. Di dalam kehidupan orang 

dewasa, pekerjaan dan keluarga merupakan dua tuntutan peran yang harus 

dijalani. Namun, antara tuntunan peran pekerjaan dan keluarga tidak 

selamanya dapat berjalan dengan seimbang. Bahkan, terkadang dapat 

saling bertentangan dan menimbulkan konflik atau masalah (Novitasari, 

2015). Situasi seperti ini seringkali memicu konflik antara tuntutan di 

dalam pekerjaan dan tuntutan keluarga. Konflik kerja-keluarga (work-

family conflict) merupakan konflik yang terjadi pada individu akibat 

menanggung peran ganda, baik dalam pekerjaan (work) maupun keluarga 

(family), karena waktu dan perhatian terlalu tercurah pada salah satu 

peran saja. Permasalahan konflik kerja-keluarga yang tidak segera di 

tangani akan berdampak pada turnover intention ( Susanto, 2010 ) 

Menurut Abelson (dalam Waspodo dkk,2013) turnover intention 

merupakan keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan dan 

mencoba untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik dari sebelumnya. 

Turnover intention ditandai oleh berbagai hal yang menyangkut perilaku 

karyawan, antara lain: mulai malas bekerja, peningkatan absensi, 

keberanian untuk menentang atau protes kepada atasan, mulai melanggar 

tata tertib kerja, serta ketidakseriusan dalam menyelesaikan tanggung 

jawab (Harnoto, dalam Yunita dan Putra, 2015). Menurut Kristanto dkk 
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(dalam Tariana dan Wibawa, 2016) salah satu penyebab karyawan 

mengambil keputusan untuk keluar dari organisasi adalah rendahnya 

kepuasan kerja. Keinginan untuk berpindah kerja dapat dipengaruhi oleh 

kepuasan kerja yang dirasakan di tempat kerja. 

Menurut Robbins dan Judge (2015:46) kepuasan kerja adalah suatu 

perasaan positif tentang pekerjaan, yang dihasilkan dari suatu evaluasi 

dari karakteristik-karakteristiknya. Menurut Hasibuan (2016:202) 

kepuasan kerja (job satisfaction) merupakan perilaku emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Perilaku ini mencerminkan 

kedisplinan, prestasi kerja, dan moral kerja. Kepuasan kerja dalam 

bekerja merupakan kepuasan kerja yang dinikmati dalam pekerjaan 

dengan mendapatkan pujian hasil kerja, penempatan, peralatan, perilaku 

dan suasana lingkungan kerja yang baik. Karyawan yang lebih senang 

dengan pekerjaannya akan mengutamakan pekerjaannya daripada balas 

jasa walaupun balas jasa tersebut dianggap penting. Jadi, kepuasan kerja 

karyawan adalah kunci untuk mendorong terwujudnya tujuan dalam 

perubahan. 

Hasil penelitian (Nanda dan Utama 2015) mengenai pengaruh konflik 

kerja-keluarga dan kepuasan kerja terhadap turnover intention 

menunjukkan hasil bahwa variabel konflik kerja-keluarga dan kepuasan 

kerja berpengaruh terhadap turnover intention di Restoran Pizza Hut Mall 

Bali Galeria dan pengaruh tidak langsung konflik kerja-keluarga terhadap 

turnover intention melalui kepuasan kerja, ini menunjukkan bahwa 
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konflik kerja-keluarga berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja, dan 

berpengaruh positif terhadap turnover intention. Kepuasan kerja dapat 

menurunkan tingkat turnover intention karyawan di Restoran Pizza Hut 

Mall Bali Galeria. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lathifah (2008), 

pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Indonesia bahwa konflik 

pekerjaan-keluarga tidak berpengaruh terhadap turnover intention. 

Yuliana dan Yuniasanti (2013), menemukan bahwa terdapat hubungan 

negatif antara konflik pekerjaan-keluarga dengan kepuasan kerja pada 

polisi wanita di POLRES Kulon Progo. 

Perlu diperhatikan  perusahaan dalam pertahankan karyawannya 

adalah bagaimana perusahaan tersebut memberikan atau menciptakan 

kepuasaan kepada karyawannya. Jika seorang karyawan merasa sudah 

terpuaskan dengan pekerjaannya maka akan cenderung bertahan di 

perusahaan, sebaliknya jika karyawan kurang puas dengan pekerjaannya 

maka karyawan tersebut lebih memilih keluar dari perusahaan dan 

memcari perusahaan yang lain. 

Borneo Emerald Hotel adalah salah satu hotel terbesar di Ketapang, 

Kaliamatn Barat. Terletak di Jalan Dr. Sutomo No. 68, Mulia Baru, Delta 

Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Hasil wawancara dengan 

manajer Human Resource and Development (HRD) yaitu Ibu Andani 

Ningsih mengatakan bahwa saat ini Borneo Emerald Hotel memiliki 73 

karyawan yang berasal dari dalam dan luar kota. Permasalahan yang 

sering muncul di perusahaan yaitu karyawan pulang kampung halaman 



5 
 

tanpa kembali lagi ke perusahaan, melanggar tata tertib, keinginan keluar 

dari pekerjaan karena mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sering 

telat masuk atau tidak hadir tanpa keterangan.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Borneo Emerald Hotel terlihat 

bahwa tingkat keterlambatan hadir karyawan cukup tinggi, seperti yang 

terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1  

Data Keterlambatan Hadir Karyawan Borneo Emerlad 

Hotel Ketapang, Kalbar Periode Januari-April 2017 

No Bulan Intensitas 

keterlambatan 

karyawan 

Jumlah 

karyawan 

yang 

terlambat 

Presentase 

jumlah 

karyawan 

yang 

terlambat 

Rata-rata 

keterlambatan 

(Menit) 

1 Januari B 29 40,84  

5 sampai 30 

menit 
2 Februari C 33 46,48 

3 Maret C 27 38,03 

4 April B 31 43,66 

(Sumber: Data Sekunder Borneo Emerlad Hotel Ketapang,Kalbar) 

 

Keterangan :A. ( <5kali), B. (5-10 kali), C. (10-15 kali), D. (>15 kali) 

Karyawan yang merasa tidak puas akan pekerjaannya 

menunjukkan kinerja yang rendah, salah satu indikator ketidakpuasan 

kinerja karyawan di hotel adalah dengan pengukuran tingkat kinerjanya 

tinggi atau rendah. Hal ini bisa dilihat dari tabel kepuasaan pengunjung 

terhadap pelayanan hotel. Pada bulan maret menunjukkan kepuasan 

pengunjung terhadap pelayanan Borneo Emerald Hotel mengalami 

penurunan, berikut ini adalah tabel data tentang kepuasan pengunjung 

pada pelayanan Borneo Emerald Hotel Ketapang, Kalbar. 

 



6 
 

Tabel 1.2 

Data tentang kepuasan pengunjung pada pelayanan Borneo 

Emerlad Hotel Ketapang,Kalbar bulan Januari-Maret 2017 

 

Bulan 

Tingkat kepuasan (%)  

Rata-rata Minggu 

l 

Minggu 

ll 

Minggu 

lll 

Minggu 

lV 

Januari 75 69,64 62,5 57,14 66,07 

Februari 53,70 68,52 79,63 74,07 68,98 

Maret 57,69 61,54 67,31 73,08 64,90 

(Sumber: Data Sekunder Borneo Emerlad Hotel Ketapang,Kalbar) 

 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nanda dan Utama 

(2015), yang berjudul “Pengaruh Work Family Conflict dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Tingkat Turnover Intention Karyawan ”. Penelitian tersebut 

dilakukan Di Pizza Hut Mall Bali Galeria dan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa konflik kerja-keluarga berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja, 

konflik kerja-keluarga berpengaruh positif terhadap turnover intention dan 

kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover 

intention.  

Dari uraian diatas, maka judul penelitian ini adalah “ Pengaruh Work 

Family Conflict dan Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention Karyawan 

di Borneo Emerald Hotel Ketapang,Kalbar. 

1.2 Perumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah : 

1) Bagaimana persepsi responden mengenai variabel work family 

conflict, kepuasan kerja dan turnover intention? 
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2) Bagaimana work family conflict berpengaruh terhadap turnover 

intention? 

3) Bagaimana kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intention? 

4) Bagaimana work family conflict dan kepuasaan kerja berpengaruh 

terhadap turnover intention?   

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dicetuskan 

maka. Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1) Untuk mengetahui persepsi responden mengenai variabel work 

family conflict, kepuasan kerja dan turnover intention? 

2) Untuk mengetahui pengaruh work family conflict terhadap turnover 

intention? 

3) Untuk mengetahui pengaruh kepuasaan kerja terhadap turnover 

intention? 

4) Untuk mengetahui pengaruh work family conflict dan kepuasan 

kerja terhadap turnover intention? 

Manfaat penelitian ini adalah : 

a. Bagi akademis.  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian serupa dimasa mendatang. 
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b. Bagi praktisi.  

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi manajemen perusahaan 

dalam mengelola work family conflict dan kepuasan kerja dalam 

turnover intention. 

1.4 Sistematika Penulisan  

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan 

dalam penelitian ini. 

Bab II, merupakan landasan teori yang menguraikan berbagai teori, 

konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan, kemudian akan 

dijelaskan kerangka pikir dari penelitian, hipotesis yang dikembangkan, 

dan definisi operasional setiap variabel. 

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi mengenai obyek dan 

lokasi penelitian, populasi, sampel, teknik sampling yang digunakan, 

metode pengumpulan data, serta alat analisis data yang dipakai dalam 

penelitian. 

Bab IV, merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan 

berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan 

yang diajukan dalam penelitian dan pembahasannya. 

Bab V, merupakan kesimpulan dan saran yang diberikan terkait dengan 

hasil penelitian yang bersifat membangun bagi perusahaan 

 


