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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Sumber Daya Manusia merupakan penentu dan pelaksana 

aktivitas, kebijakan maupun program yang bertujuan untuk 

mendapatkan tenaga kerja, pengembangan, serta pemeliharaan dalam 

usaha meningkatkan efektivitas organisasi (Hariandja, 2002, hal. 3). 

Tenaga kerja di dalam suatu perusahaan disebut sebagai karyawan. 

Karyawan merupakan sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap 

proses keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai target. Menurut 

Ridlo (2012, hal. 3) meskipun karyawan sebagai aset keberhasilan 

perusahaan, manajer dapat dengan mudah memindahkan dan 

memberhentikan karyawan, hal tersebut membuat karyawan dituntut 

untuk memberikan hasil kerja yang sesuai dengan target perusahaan. 

Karyawan diharapkan mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-

tugas secara tertib sesuai dengan prosedur kerja (Musanef, 1986, hal. 4). 

Karyawan yang bekerja dalam bidang jasa dituntut lebih dalam 

berperilaku sesuai prosedur kerja, salah satunya pada perusahaan 

perbankan. Dessler (1997, hal. 19) berpendapat bahwa untuk dapat 

memberikan jasa yang baik, hasil tersebut bergantung pada sikap 

karyawan. Hal tersebut juga berlaku pada karyawan Bank X.  
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Bank X merupakan bank sentral yang didirikan pada tahun 1953. 

Kantor pusat Bank X berada di Jakarta dan memiliki beberapa kantor 

perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya berada di 

Semarang. Bank X yaitu bank sentral  yang memiliki wewenang untuk 

mengawasi, mengatur, menjaga kelancaran sistem pembayaran 

perbankan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, serta 

mempunyai kekuasaan mengeluarkan alat pembayaran yang sah 

(Usman, 2001, hal. 21). Fungsi Bank X yang lebih kompleks 

dibandingkan dengan bank umum lainnya, membuat target yang 

ditetapkan perusahaan juga lebih tinggi. Ketika target perusahaan 

meningkat dari biasanya, maka para karyawan juga dituntut untuk 

bekerja ekstra. Beban kerja berlebih yang dialami menjadi konflik 

sehingga memicu adanya rasa tidak betah bekerja pada karyawan. Putra 

(2016) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Antara Beban 

Kerja Dengan Intensi Turnover Pada Karyawan mendapatkan hasil 

bahwa beban kerja merupakan penyebab adanya intensi turnover pada 

karyawan PT “X”. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian intensi yaitu 

keinginan atau permohonan khusus yang diajukan. Pengertian turnover 

menurut Mobley dalam buku turnover karyawan “kajian literatur”, 

(2012, hal. 4) adalah berhentinya individu sebagai anggota suatu 

perusahaan dan disertai dengan pemberian imbalan keuangan oleh 

perusahaan yang bersangkutan. Mobley menjelaskan bahwa sebelum 



3 
 

 

karyawan melakukan turnover, perilaku yang mendahuluinya berupa 

adanya niatan atau intensi. Sebagaimana Faslah (2010) mengartikan 

intensi turnover yaitu niat karyawan untuk keluar dari perusahaan dan 

mencari alternatif pekerjaan yang lebih baik. 

Setiap tahunnya terdapat persentase turnover sebanyak 10% - 

20% pada karyawan di Indonesia (Putra, 2016). Jurnal tentang analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi turnover intention karyawan pada 

perusahaan jasa, yang dilakukan Wahyuni, Zaika & Anwar (2014, hal. 

92) didapatkan diagram hasil survei sebesar 81%, sebagai alasan 

responden berpindah pekerjaan dikarenakan keinginan sendiri dan 8% 

keputusan manajemen perusahaan. Faslah (2010) menyebutkan 

beberapa faktor penyebab adanya intensi turnover pada karyawan yaitu 

komitmen organisasi yang rendah, ketidakamanan kerja, dan stres kerja.  

Stres kerja yaitu ketegangan yang dirasakan karyawan sehingga 

mempengaruhi kondisi mereka baik secara emosi, fisik, maupun pola 

pikir (Hasibuan, 2017, hal. 204). Perilaku yang dapat dilihat ketika 

karyawan mengalami stres kerja pada saat bekerja yaitu selalu cemas, 

gugup, tegang, sering mengalami gangguan pencernaan, sukar 

mengendalikan emosi yang berdampak pada mudah marah, agresif dan 

sinis (Siagian, 2016, hal. 300). Maslach, Schaufeli & Leiter 

menjelaskan beberapa efek yang ditimbulkan saat individu mengalami 

stres kerja, salah satunya dalam segi performa kerja. Stres kerja yang 

dialami akan mengakibatkan rendahnya produktivitas dan keberhasilan 
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karyawan dalam pekerjaan, adanya reaksi penarikan diri dengan cara 

mangkir kerja, keinginan untuk pindah (intensi turnover), hingga 

akhirnya karyawan benar-benar keluar (turnover) dari organisasi 

tersebut (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). 

Perusahaan memiliki kesempatan untuk memperoleh manfaat 

atau keuntungan lebih atas kinerja karyawan dibanding biaya rekrutmen 

dan pelatihan yang telah ditanggung. Karyawan diharapkan dapat terus 

berkontribusi dalam mencapai target perusahaan, namun adanya intensi 

turnover pada karyawan, mengartikan bahwa ada ketidakpuasan yang 

dirasakan karyawan terhadap organisasinya. Jika hal tersebut dibiarkan 

maka karyawan dapat benar-benar turnover dari perusahaan.  

 

Gambar 1. 

Grafik SDM Asisten Manajer Bank X 
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Data grafik SDM Bank X pada tahun 2008 hingga pertengahan 

tahun 2013, mengalami penurunan jumlah karyawan pada level asisten 

manajer. Terlihat pada tahun 2008 jumlah asisten manajer yang aktif 

bekerja sebanyak 2415 orang, dan mengalami kenaikan ditahun 

berikutnya sebanyak 57 orang. Asisten manajer yang aktif di tahun 2009 

sebanyak 2472 orang, namun pada tahun berikutnya terjadi penurunan 

jumlah pada asisten manajer sebanyak 286 orang, jumlah tersebut 

sangat berbeda dengan kenaikan yang terjadi ditahun sebelumnya. 

Penurunan yang terjadi kembali terulang ditahun berikutnya yaitu 

sebanyak 312 asisten manajer melakukan turnover dan menyisakan 

karyawan asisten manajer yang aktif bekerja ditahun 2011 sebanyak 

1874. Asisten manajer yang aktif pada tahun 2011 menjadi semakin 

sedikit setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 2 tahun berikutnya asisten 

manajer yang aktif menjadi 1686 pada pertengahan tahun 2013, yang di 

mana terdapat 288 asisten manajer yang melakukan turnover pada 

periode tahun 2011 hingga bulan Juni 2013. Pengunduran diri yang 

terjadi pada asisten manajer Bank X di Semarang dalam kurun waktu 4 

tahun dalam periode tahun 2009 hingga 2013 sebanyak 786 orang. Hal 

tersebut dapat dikategorikan sebagai turnover yang melebihi batas wajar 

turnover di dalam suatu perusahaan. National Institute for Occupational 

Safety and Health (NIOSH) dalam buku manajemen sumber daya 

manusia karya Sinambela (2016, hal. 392) menunjukkan 12 pekerjaan 



6 
 

 

yang memiliki tingkat stres paling tinggi, dan sekretaris mendapati 

nomor urut kedua sebagai pekerjaan yang memiliki tingkat stres paling 

tinggi. Karyawan yang melakukan pensiun bukan dikarenakan faktor 

usia menyebabkan masalah di dalam perusahaan tersebut. Saat turnover 

yang terjadi disebabkan karena keinginan karyawan secara sukarela 

maka dampak negatif yang dirasakan perusahaan menjadi lebih banyak. 

Beberapa dampak yang disebabkan yaitu kehilangan tenaga potensial, 

menghambat proses kerja, mencari karyawan lain yang memiliki 

kualitas yang sama pada posisi yang ditinggalkan, dapat mengalami 

kebocoran rahasia perusahaan, bertambahnya biaya yang harus 

dikeluarkan perusahaan untuk pesangon karyawan yang mengundurkan 

diri, hingga biaya perekrutan serta pelatihan pada karyawan baru 

(Kasmir, 2016, hal. 331). Saat perusahaan memiliki SDM yang stabil 

maka hal tersebut memudahkan perusahaan mencapai target yang telah 

ditentukan, sebaliknya saat perusahaan mengalami ketidakstabilan 

dalam SDM maka keberhasilan dalam mencapai target perusahaan akan 

lebih sulit. Karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela menjadi 

salah satu alasan adanya masalah yang dirasakan karyawan maupun 

perusahaan. 

Hasil wawancara yang telah dilakukan pada bulan Maret 2018 

dengan subjek N yaitu karyawan level asisten manajer di Bank X di 

Semarang, menjelaskan bahwa setiap tahunnya target perusahaan 

semakin tinggi dan secara langsung menyebabkan tuntutan kerja mereka 
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juga menjadi lebih tinggi. Karyawan tersebut menambahkan bahwa 

beban kerja yang dirasakan sering menyebabkan subjek merasa pusing, 

merasa kelelahan ketika bekerja maupun setelah bekerja, mudah marah 

baik di tempat kerja, mudah mengeluh terhadap pekerjaannya, merasa 

badan mudah terkena sakit, dan jenuh sehingga sering ingin untuk 

pulang lebih awal. Salah satu efek dari stres kerja yaitu adanya keluhan 

maupun penurunan terhadap kesehatan fisik. Sesuai dengan hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti pada karyawan di bagian poliklinik 

Bank X di Semarang, subjek A menegaskan setiap harinya terdapat 

minimal 2 karyawan yang datang ke poliklinik. Hasil tersebut diperkuat 

oleh jumlah karyawan yang datang ke poliklinik mengalami kenaikan 

pada bulan Maret 2018 sejumlah 80 karyawan menjadi 102 karyawan 

pada bulan April 2018. Salah seorang karyawan bagian keuangan yang 

berinisial D mengatakan bahwa terdapat beberapa staff lainnya yang 

telah lama bekerja namun tidak mengalami kenaikan pangkat. Hal 

tersebut dapat dikarenakan karyawan mengalami stres kerja dalam 

waktu yang lama. Subjek D menambahkan bahwa bekerja di Bank X 

memang dituntut lebih dan terkadang hal tersebut membuat dirinya 

merasa stres sehingga tidak nyaman dengan dirinya maupun 

pekerjaannya. Tuntutan kerja yang lebih tinggi secara langsung 

berdampak pada bertambahnya beban kerja yang dirasakan karyawan. 

Saat beban kerja tersebut menjadi stresor yang kuat maka dampak yang 

ditimbulkan salah satunya menjadi stres kerja. Sesuai dengan Affandi 
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(2018) menyebutkan beberapa gejala-gejala stres kerja yang dirasakan 

karyawan yaitu frekuensi sakit kepala meningkat, menunda-nunda 

pekerjaan, lebih sering mengecek jam, merasa lelah sepanjang hari, 

mudah marah dan sinis kepada orang lain. Berdasarkan uraian dan 

fenomena di atas maka peneliti ingin mengetahui hubungan stres kerja 

terhadap intensi turnover pada karyawan Bank X di Semarang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara stres kerja terhadap intensi turnover pada 

karyawan Bank X di Semarang. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Peneliti ingin mengetahui apakah stres kerja juga berpengaruh terhadap 

adanya intensi turnover pada karyawan Bank X di Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan dan informasi bagi penelitian 

selanjutnya dalam bidang Psikologi Industri dan Organisasi 

berkaitan dengan stres kerja dan intensi turnover. 

2. Manfaat Praktis 

Membantu perusahaan dalam menekan intensi turnover pada 

karyawan.  


