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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan persaingan rumah makan cepat saji yang semakin kompetitif  

baik dalam negeri maupun luar negeri mengharuskan organisasi mengelola 

sumber daya manusia mereka dengan baik karena karyawan merupakan aset 

berharga bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Pengelolaan sumber daya 

manusia ini menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan karena 

keberhasilan suatu organisasi bergantung pada peran sumber daya manusia yang 

dimilik (Fauzan, 2016 : 1). 

Peristiwa yang sering terjadi di dalam suatu sistem dan pengelolaan sumber 

daya manusia di beberapa perusahaan adalah bagaimana karyawan itu sendiri 

berperilaku. Salah satu bentuk perilaku dari karyawan tersebut adalah turnover 

intention yang mengacu dan berujung pada keputusan karyawan untuk 

meninggalkan pekerjaannya (Dewi dan Subudi, 2015 : 4220). Terdapat empat 

komponen yang dapat menyebabkan munculnya turnover intention yaitu 1) 

Adanya pikiran untuk keluar. 2) Keinginan untuk mencari lowongan pekerjaan. 3) 

Mengevaluasi kemungkinan untuk menemukan pekerjaan yang layak ditempat 

lain dan 4) Adanya keinginan untuk meninggalkan organisasi (Abelson dalam 

Andini, 2006 : 11). 

Hasil dari penelitian sebelumnya adalah Witasari (2009 : 2) menyatakan 

bahwa keinginan karyawan untuk berpindah (turnover intentions) mengacu pada 
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hasil evaluasi individu mengenai kelanjutan hubungan dengan organisasi yang 

belum diwujudkan dalam tindakan pasti meninggalkan organisasi. Dalam objek 

penelitian ini karyawan yang bekerja di Gallery of  Platinum PT. Platinum 

Ceramic Industry yang dilakukan oleh Sutanto dan Gunawan (2013 : 76)  

menemukan hasil bahwa Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional 

berpengaruh negative dan siginifikan baik secara parsial maupun simultan 

terhadap Turnover Intentions karyawan. Selain itu, variabel bebas menujukkan 

arah negatif terhadap variabel terikat yang artinya bila Kepuasan Kerja atau 

Komitmen Organisasional naik akan berpengaruh terhadap penurunan Turnover 

Intentions, begitu pula sebaliknya. 

Rumah makan cepat saji OTI Fried Chicken merupakan salah satu rumah 

makan cepat saji yang berada di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. OTI Fried 

Chicken mencirikan diri pada makanan olahan ayam dengan saus special. 

Didirikan pertama kali oleh Arditio Hernanda pada 27 April 2015, dalam 

perjalanannya seorang rekan sekaligus sahabat bernama Bob Desmon resmi 

bergabung dan menjadi bagian dari OTI Fried Chicken. Keduanya kemudian 

mendirikan perusahaan bersama yang dinamakan OTI DESMON. Perusahaan ini 

membawahi beberapa brand rumah makan lain yaitu Simsix dan OTI Fried 

Chicken, sekaligus produk-produk turunannya.  Memiliki kantor pusat di jalan 

Prof. Soedarto no.25, Banyumanik - Semarang, saat ini brand OTI Fried Chicken 

telah membuka 3 outlet dan akan terus menerus. Permasalahan yang ada di rumah 

makan cepat saji OTI Fried Chicken adalah turnover intention. Arditio Hernanda 

bercerita bahwa pergantian karyawan di OTI Fried Chicken tinggi, dalam sebulan 
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karyawan yang keluar berjumlah 16 orang karyawan. Turnover intention sendiri 

adalah niat seorang karyawan untuk keluar dari pekerjaannya dan dapat dilihat 

dari tanda-tanda orang ingin keluar dari pekerjaannya dengan cara melakukan 

kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan di OTI Fried Chicken. 

Beberapa perusahaan mengalami frustasi ketika mengetahui proses 

rekrutmen yang telah berhasil menjaring staf yang berkualitas pada akhirnya 

ternyata menjadi sia-sia karena staf yang direkrut tersebut telah memilih pekerjaan 

di perusahaan lain (Toly dalam Andini, 2006 : 2). Turnover intention dipengaruhi 

pada kepuasan kerja dan komitmen organisasional. Kepuasan kerja merupakan hal 

mendasar, yang dirasakan dapat mempengaruhi pemikiran seseorang untuk keluar 

dari tempatnya  bekerja dan mencoba untuk mencari pekerjaan lain yang lebih 

baik dari tempat kerja sebelumnya. Menurut Robbins dan Judge (2015 : 50) , 

indikator kepuasan kerja antara lain gaji, pekerjaan itu sendiri, pengawasan, rekan 

kerja, dan promosi. Jadi, semakin rendahnya tingkat kepuasan kerja yang 

dirasakan karyawan diduga menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya 

tingkat absensi karyawan, perilaku kerja pasif. 

Selain faktor masalah kepuasan kerja adapun masalah komitmen 

organisasional yang berpengaruh terhadap turnover intention. Komitmen 

organisasional dipandang sebagai suatu orientasi nilai terhadap organisasi yang 

menunjukkan individu sangat memikirkan dan mengutamakan pekerjaan dan 

organisasinya. Individu akan berusaha memberikan segala usaha yang dimilikinya 

dalam rangka membantu organisasi mencapai tujuannya (Tobing, 2009 : 32). 

Menurut Robbins dan Judge (2015 : 47) komitmen organisasional sebagai tingkat 
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dimana seorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan, dan 

harapannya untuk tetap menjadi anggota.  

Hal-hal ini perlu menjadi perhatian OTI Fried Chicken karena dapat 

merugikan rumah makan cepat saji tersebut. Oleh karena itu, judul yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen 

Organisasional terhadap Turnover Intention Karyawan Rumah Makan 

Cepat Saji OTI Fried Chicken” 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan 

turnover intention? 

2. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan 

rumah makan cepat saji OTI Fried Chicken? 

3. Bagaimana pengaruh komitmen organisasional terhadap turnover intention 

karyawan rumah makan cepat saji OTI Fried Chicken? 

4. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasional 

terhadap turnover intention karyawan rumah makan cepat saji OTI Fried 

Chicken? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui persepsi kepuasan kerja, komitmen organisasional, 

dan  turnover intention. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover 

intention karyawan rumah makan cepat saji OTI Fried Chicken. 

3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasional terhadap 

turnover intention karyawan rumah makan cepat saji OTI Fried 

Chicken. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional terhadap turnover intention karyawan rumah makan 

cepat saji OTI Fried Chicken. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian serupa dimasa mendatang. 

2. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

sumbangan pemikiran yang berguna bagi karyawan rumah makan cepat 

saji OTI Fried Chicken. 


