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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Globalisasi saat ini memberikan tantangan baru terutama di dalam 

persaingan organisasi. Dampak dari persaingan ini bagi organisasi adalah 

persaingan kerja yang menjadi semakin ketat, perubahan lingkungan 

bisnis dan tuntutan yang semakin tinggi dari konsumen. Organisasi harus 

mampu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang menuntut adanya 

fleksibilitas pada perubahan tersebut. Fleksibilitas organisasi akan 

perubahan dapat didukung oleh adanya Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang mampu memenuhi kebutuhan organisasi tersebut dan mampu 

berorientasi kerja pada konsumen.  

 Perubahan tersebut akan tercapai apabila didukung oleh 

pengembangan SDM yang baik. Sumber Daya Manusia (SDM) 

merupakan aset paling penting dalam sebuah organisasi, tanpa manusia 

maka sumber daya organisasi tidak akan dapat menghasilkan laba atau 

menambah keuntungan. Terlebih lagi bagi sebuah organisasi yang 

menawarkan jasa dan barang. Agar organisasi dapat memperoleh 

keuntungan yang lebih, maka diperlukan adanya pengembangan SDM 

secara komprehensif. Menurut Werner dan DeSimone (2009, hal. 4) 

pengembangan SDM diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang teratur 

dan terencana yang dirancang oleh organisasi untuk memberikan 

kesempatan kepada anggotanya agar dapat mempelajari
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 keahlian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kerja saat ini dan 

yang akan datang. Selain itu, pengembangan SDM yang dibutuhkan 

karyawan haruslah memiliki beberapa kompetensi seperti pengetahuan 

keahlian dan kemampuan yang baik agar ia mampu bekerja secara 

maksimal. Semua itu dapat diwujudkan melalui pengembangan karir, 

pendidikan atau pelatihan (Priansa, 2016, hal. 146). Adanya 

pengembangan SDM ini berarti organisasi menyiapkan  individu 

karyawan untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih besar 

didalam organisasi.         

 Di sisi lain, organisasi juga harus cermat saat proses pemilihan 

karyawan baru yang akan bekerja (recruitment). Menurut Noe, Gerhart, 

Hollenback dan Wright (2010, hal. 214) rekrutmen SDM didefinisikan 

sebagai aktivitas yang dijalankan oleh organisasi untuk 

mengidentifikasikan dan menarik para karyawan potensial agar dapat 

memiliki SDM yang baik, agar nantinya organisasi dapat mencapai 

tujuannya secara efektif. Para calon karyawan akan berusaha semaksimal 

mungkin menunjukkan potensinya sebaik mungkin didepan organisasi 

yang dilamarnya. Dengan menunjukkan kelebihan yang mereka punya, 

maka peran pihak organisasi adalah mencari kelebihan tersebut karena 

hal ini yang akan menentukan keberhasilan dan keberlangsungan hidup 

dari organisasi itu. 

 Apabila karyawan sudah memenuhi kualifikasi tersebut tetapi 

organisasi tetap tidak dengan baik memerhatikan kebutuhan 

kesejahteraan karyawan seperti tidak melihat kelebihan khusus yang 

dimiliki karyawan atau tidak memberikan apresiasi yang tinggi pada 
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karyawan yang berpotensi tinggi maka akan memunculkan sikap negatif. 

Sikap negatif ini jika tidak segera di atasi nantinya akan membawa 

dampak buruk bagi sikap kerja pekerjanya. Dampak negatif yang paling 

ditakutkan organisasi pada para karyawannya adalah perpindahan 

karyawan (turnover). 

 Turnover karyawan sebenarnya sudah lama terjadi di dunia 

industri dan organisasi. Turnover sendiri adalah hal yang sangat 

merugikan organisasi mengingat biaya yang telah dikeluarkan organisasi 

dan biaya yang harus dikeluarkan kembali guna merekrut karyawan baru 

sebagai pengganti yang keluar. Tindakan turnover merupakan suatu 

tindakan yang paling puncak yang dilakukan oleh karyawan karena 

ketidaksesuaiannya terhadap pekerjaan. Turnover memiliki arti yaitu 

keluar dan masuknya karyawan dari sebuah organisasi (Ranupandojo dan 

Husnam, 1997, hal. 35). Turnover dapat berupa pengunduran diri, 

perpindahan keluar unit organisasi, pemberhentian atau kematian 

anggota organisasi. Turnover juga dapat terjadi pada karyawan secara 

sukarela atau tidak tergantung dari suatu organisasi. Untuk membatasi 

pengertian tentang turnover menurut Mobley (1986, hal. 13) yaitu 

berhentinya individu sebagai anggota suatu organisasi dengan disertai 

pemberian imbalan keuangan oleh organisasi yang bersangkutan. 

 Turnover pada karyawan dapat disebabkan oleh faktor-faktor 

penentu, seperti faktor budaya organisasi, komitmen organisasi, 

lingkungan kerja, gaji dan tunjangan yang kompetitif, kondisi kerja, 

keseimbangan kerja atau kehidupan, kepuasan kerja, hubungan rekan 
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kerja, perencanaan dan pengembangan karir (Mathis dan Jackson, 2006, 

hal. 128). 

 Jika turnover ini terjadi secara terus menerus, maka akan 

berdampak negatif bagi organisasi. Dampak negatif tersebut antara lain 

biaya perekrutan yang besar, seleksi karyawan dan terganggunya proses 

penjualan karena perusahaan bisa jadi kehilangan karyawan yang 

berkompeten dan berpengalaman.  

 Sebelum terjadinya turnover, para karyawan pasti sudah 

mempunyai niatan keluar dari perusahaan atau sering disebut intensi 

turnover. Menurut Zeffane (dalam Maulana dan Anindita, 2017, hal. 34) 

intensi turnover adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti 

bekerja dari pekerjaannya secara sukarela menurut pilihannya sendiri. 

 Menurut Anoraga (2005, hal. 79) tentang gejala yang dapat 

diamati pada karyawan yang memiliki intensi turnover selain berusaha 

mencari lowongan pekerjaan dan merasa tidak kerasan bekerja di 

perusahaan juga memiliki gejala-gejala seperti sering mengeluh, merasa 

tidak senang dengan pekerjaannya, pernyataan bernada negatif dan tidak 

mau peduli dengan perusahaan dimana dia bekerja. 

 Intensi turnover juga mempunyai dampak negatif bagi organisasi 

atau perusahaan seperti absensi kerja menjadi tinggi, produktivitas kerja 

rendah dan semangat ditempat kerja juga menurun. Dampak negatif 

intensi turnover inilah yang menjadi penentu gejala-gejala terjadinya 

turnover. 

 Banyak faktor yang memengaruhi intensi turnover pada sebuah 

perusahaan. Menurut Jerome (2001, hal. 94) menyatakan bahwa faktor 
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yang paling kuat menyebabkan karyawan berpindah dari tempat kerjanya 

adalah komitmen organisasi dan kepuasan kerja.  

 Menurut Mathis dan Jackson (2006, hal. 122) menyatakan bahwa 

komitmen organisasi adalah tingkat sampai dimana karyawan yakin dan 

menerima tujuan organisasional, serta berkeinginan untuk tinggal 

bersama organisasi. Dilihat dari pernyataan tersebut, maka seseorang 

yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan merasa bahagia, 

mampu terhindar dari intensi turnover, loyal terhadap organisasi dan 

mampu mengembangkan karirnya dengan baik. Penting bagi sebuah 

organisasi untuk menumbuhkan rasa komitmen pada karyawannya. 

Karyawan dengan rasa komitmen yang kuat terhadap organisasi, akan 

dapat menampilkan kinerja terbaiknya serta produktif dalam mengemban 

pekerjaan. 

 Menurut Hunt dan Morgan (1994, hal. 22) mengemukakan bahwa 

karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi apabila 

memiliki kepercayaan, menerima tujuan dan nilai organisasi ; 

berkeinginan untuk berusaha ke arah pencapaian tujuan organisasi dan 

memiliki keinginan yang kuat untuk tetap bertahan sebagai anggota 

organisasi. Sedangkan karyawan yang memiliki tingkat komitmen 

oraganisasi yang rendah dapat mencerminkan kurangnya rasa tanggung 

jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya.  

 Komitmen organisasi terdiri dari tiga dimensi (Luthans, 2002, hal. 

237), yakni komitmen afektif (affective comitment) yaitu keterikatan 

emosional karyawan, identifikasi, dan keterlibatan didalam organisasi; 

komitmen berkelanjutan (continuance commitment) yaitu komitmen 
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berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan 

dari organisasi; komitmen normatif (normative commiment) yaitu 

perasaan wajib untuk tetap berada didalam organisasi karena memang 

harus begitu. Setiap karyawan memiliki dasar dan tingkah laku yang 

berbeda berdasarkan komitmen organisasi yang dimilikinya. 

 Komitmen organisasi yang baik pada perusahaan akan 

menimbulkan dampak yang baik bagi karyawan itu sendiri dan 

perusahaan. Dampak komitmen organisasi yang baik terhadap karyawan 

maka akan berpengaruh terhadap menurunnya tingkat turnover, 

meningkatnya perkembangan karirnya di perusahaan, lebih puas dengan 

pekerjaannya, tingkat absensinya menurun dan bersikap loyal terhadap 

perusahaan. Sedangakan jika komitmen organisasi seorang karyawan 

rendah maka turnover karyawan meningkat, kinerja karyawan menurun, 

prestasi kerja rendah, tingginya absensi dan kurangnya loyalitas pada 

perusahaan (Sopiah, 2008, hal.166). Dengan adanya komitmen 

organisasi yang baik dari karyawan dapat meningkatkan reputasi 

organisasi, meraih laba perusahaan yang besar dan mendapatkan 

kepercayaan dari konsumen atau klien.  

 Faktor lain yang memengaruhi intensi turnover adalah kepuasan 

kerja. Kepuasan kerja merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh 

setiap individu yang bekerja. Hal ini sebagai hasil interaksi karyawan 

dengan lingkungan pekerjaan atau sebagai hasil penilaian karyawan 

terhadap pekerjaan dan juga sebagai pembentukan sikap mental. 

Kepuasan kerja juga dapat memengaruhi pemikiran karyawan untuk 

keluar dari perusahaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Robbins 
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(2003, hal. 91) kepuasan kerja adalah suatu sikap positif tentang 

pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi kerja dan karakteristik pekerjaan 

itu sendiri. Semakin tinggi seseorang puas dengan pekerjaannya maka 

perasaan yang muncul akan semakin positif, sedangkan semakin rendah 

seseorang tidak puas akan pekerjaannya maka perasaan yang muncul 

akan semakin negatif.  

 Caugemi dan Claypool (dalam As’ad 1995, hal. 115) menemukan 

hal-hal yang dapat menyebabkan karyawan puas seperti prestasi kerja 

yang baik, penghargaan, kenaikan jabatan dan pujian dari atasan. 

Sedangkan yang membuat karyawan tidak puas seperti kebijaksanaan 

dari perusahaan, pimpinan, kondisi kerja dan gaji.   

 Dampak yang akan ditimbulkan jika karyawan puas seperti 

kinerja meningkat, produktivitas aktif, kemangkiran atau ketidakhadiran 

rendah, kesehatan mental dan fisik, kepuasan hidup dan keinginan untuk 

pindah kerja (intensi turnover) menjadi tidak ada. Sedangkan jika 

karyawan tidak merasa kepuasan kerjanya terpenuhi, maka yang akan 

muncul seperti motivasi kerja turun, semangat kerja rendah, seringnya 

absensi, burnout dan perilaku kontraproduktif (Priansa, 2016 hal. 294). 

 Fenomena terjadinya turnover juga terjadi pada salah satu 

perusahaan yang bergerak dibidang otomotif kendaraan sepeda motor. 

Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan swasta yang telah 

mengawali kiprahnya pada tahun 1993. Berikut akan peneliti paparkan 

terkait data turnover karyawan: 
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Tabel 1. 

Data Turnover Salesman 

Sumber : HRD PT. Sejahtera Motor Gemilang Semarang 

 Terlihat dari tabel diatas dapat dihitung turnover karyawan PT. 

Sejahtera Motor Gemilang Semarang sebagai berikut : 

Turnover tahun 2017 = Jumlah yang keluar selama 1 tahun       x 100% 

             Jumlah rata-rata karyawan selama 1 tahun 

              =    10   x 100% = 12,5% 

           80 

  Hasil menunjukkan bahwa tingkat turnover pada bulan Januari – 

Desember 2017 di bagian salesman PT. Sejahtera Motor Gemilang Semarang 

terbilang cukup tinggi. Terbukti dengan rentang selama 1 tahun telah 

menunjukkan hasil sebesar 12,5%. Sedangkan menurut Supriyanto (dalam 

Ridlo, 2012, hal. 5) pada umumnya dinyatakan dalam satu tahun, turnover 

tidak boleh lebih dari 10% pertahun. 

Tahun 2017 
Jumlah Karyawan 

Masuk Keluar Total 

Januari 2 1 74 

Februari  1 4 70 

Maret 2 4 56 

April  0 2 78 

Mei  0 9 59 

Juni  0 5 61 

Juli  2 12 77 

Agustus  0 8 80 

September  2 8 82 

Oktober  5 27 74 

November 4 6 78 

Desember 6 10 80 
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 Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Human 

Resource Development (HRD) ditemukan adanya berbagai macam alasan 

yang melatarbelakangi adanya turnover yang besar pada perusahaannya yaitu 

baik secara sukarela dan tidak sukarela yang dilakukan oleh karyawannya. 

Apabila dilakukan secara sukarela seperti keinginan untuk menikah, 

berpindah tempat tinggal, mendapatkan pekerjaan ditempat lain, gaji yang di 

rasa kurang, waktu kerja yang lama, akhir pekan di pakai untuk bekerja, masa 

promosi kerja yang terlalu lama dan pekerjaan yang dilakukan terlalu berat 

seperti target penjualan sebanyak 10 unit untuk setiap bulannya. Sedangkan 

yang tidak sukarela seperti pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan, 

adanya surat teguran yang diterima lebih dari tiga kali serta tidak mematuhi 

peraturan tata tertib perusahaan.  

 Lebih lanjut wawancara dengan Kepala HRD ditemukan pula bahwa 

sebagian besar karyawan di bidang salesman yang keluar dari perusahaan 

terbukti memiliki komitmen organisasi yang rendah. Alasan mereka keluar 

karena ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di kota besar seperti 

Jakarta, Bandung, Medan dan Surabaya. 

 Berdasarkan hasil rekap data daftar turnover tahun 2017, dapat 

diketahui bahwa rata-rata karyawan yang berhenti memiliki masa kerja di 

bawah satu tahun. Fakta ini juga memperkuat bahwa komitmen organisasi 

yang dimiliki karyawan rendah, karena mereka tidak mempunyai rasa 

memiliki terhadap perusahaan. Alasan terbanyak mereka karena jam kerja 

serta lembur yang terlalu lama. Selain presensi kehadiran dari beberapa orang 

yang sering terlambat dan tidak masuk tanpa keterangan. Karyawan juga 

menunjukan kinerja dan kontribusi yang kurang baik bagi perusahaan, 
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sehingga seringkali target perusahaan tidak tercapai dan ditambah keluh 

kesah yang sering diterima dari konsumen. Kondisi semakin diperparah jika 

ada satu karyawan yang keluar maka akan memengaruhi teman yang lain 

untuk keluar juga sehingga sangat mengganggu tatanan kerja didalam 

perusahaan.  

 Permasalahan tidak hanya disebabkan karena komitmen organisasi saja 

tetapi kepuasan kerja yang rendah dari karyawan salesman itu sendiri. 

Berdasarkan dari hasil data rekap presensi kehadiran ditemukan seringnya 

karyawan yang absensi, ijin sakit dan tidak masuk tanpa keterangan. Hal ini 

bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari atasan karena pekerjaan 

salesman lebih banyak di lapangan. Selain itu, permasalahan soal gaji, 

promosi dan beban kerja yang membuat karyawan menjadi semakin tidak 

puas akan pekerjaannya.  

 Untuk mengetahui lebih dalam tentang komitmen organisasi dan 

kepuasan kerja karyawan peneliti juga melakukan wawancara lanjutan 

dengan karyawan salesman secara langsung. Dari hasil wawancara 

ditemukan hasil seperti beban pekerjaan yang tinggi, target yang di berikan 

perusahaan agar harus selalu tercapai padahal segala ketentuan soal 

pembelian ditentukan oleh konsumen dan kondisi lingkungan kerja yang 

tidak nyaman.  

 Berdasarkan dari latar belakang tersebut adakah hubungan antara 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja dengan intensi turnover ?. 
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B. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah ada 

hubungan antara komitmen organisasi dan kepuasan kerja dengan 

turnover intention karyawan bidang salesman PT. Sejahtera Motor 

Gemilang Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Memberi sumbangan kajian teoritis pada ilmu pengetahuan, 

khususnya psikologi industri dan organisasi mengenai komitmen 

organisasi, kepuasan kerja dan intensi turnover pada karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

 Menginformasikan tentang data komitmen organisasi, data 

kepuasan kerja dan data intensi turnover kepada Kepala HRD PT. 

Sejahtera Motor Gemilang Semarang untuk dapat mengembangkan 

mutu kinerja karyawannya di organisasi baik secara terbukti atau tidak 

terbukti.


