
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

        Pada zaman modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dari waktu ke waktu semakin cepat. Dengan perkembangan ini, 

tidak sedikit perusahaan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

tersebut untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dimiliki. Berdasarkan 

hasil pengamatan, semakin hari semakin banyak perusahaan yang 

mengembangkan usahanya agar dapat meningkatkan keunggulan 

organisasi serta memenuhi persaingan bisnis. 

        Ketatnya persaingan bisnis yang terjadi membuat sebuah perusahaan 

berupaya memunculkan keunggulan kompetitif. Keunggulan suatu 

perusahaan terlihat dari pengembangan yang dilakukan serta kelebihan 

yang dimiliki dibandingkan perusahaan lain. Namun, keunggulan yang 

diperoleh suatu perusahaan tidak lepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang dimiliki. SDM yang dimiliki perusahaan berperan dalam 

mengoptimalkan dan mendayagunakan segala potensi yang ada di dalam 

perusahaan secara efektif dan efisien. 

        Oleh sebab itu, pengembangan SDM merupakan hal yang utama dan 

penting dilakukan setiap perusahaan. Dessler (1997) menjelaskan bahwa 

pengembangan merupakan strategi pengelolaan SDM yang tepat dalam 

menghadapi lingkungan kompetitif global. Gaol (2015) menambahkan 
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bahwa keberadaan manusia merupakan faktor keberhasilan suatu 

organisasi yaitu dapat mengubah organisasi dari kecil menjadi besar. 

Dengan mengelola SDM secara efektif, maka perusahaan akan memiliki 

keunggulan dalam menghadapi persaingan dunia bisnis. 

        Suharsono (2012) juga menambahkan bahwa SDM yang tidak dikelola 

dengan baik cenderung kurang peduli dengan kualitas kerja, melakukan 

perbuatan yang tidak benar serta akan rentan meninggalkan perusahaan. 

Karyawan yang tidak nyaman dengan pekerjaan yang dikerjakan serta 

perusahaan tempatnya bekerja akan meninggalkan perusahaan dan 

mencari perusahaan yang lebih baik. Kondisi ini tentu saja akan merugikan 

perusahaan karena akan berakibat pada turnover. 

        Grobler, Warnich, Carrell, Ebert & Hatfield (Villiers & Stander, 2011) 

menyatakan bahwa turnover menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan 

perusahaan meningkat karena penurunan produktivitas, masalah kualitas 

dan meningkatnya kecelakaan kerja. Son, Kim, Taplin dan Winterton 

(Bester, Stander, & Van Zyl, 2015) menyatakan bahwa turnover menjadi 

permasalahan bagi manajemen perusahaan karena akan mengakibatkan 

meningkatnya biaya untuk merekrut karyawan baru serta pelatihan 

karyawan baru yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan. 

Dengan demikian, turnover merupakan masalah yang dapat merugikan 

serta menghambat pengembangan perusahaan, dan hal ini merupakan 

pencerminan kesejahteraan psikologis yang rendah.  
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        Data survei Hay Group menunjukkan bahwa turnover karyawan telah 

banyak terjadi di beberapa perusahaan di dunia. Survei turnover karyawan 

yang dilakukan Hay Group dan Centre for Economics & Business Research 

dengan judul Preparing for Take-Off pada 700 juta karyawan di 19 negara 

berbeda menunjukkan tingkat turnover yang berbeda pada setiap negara. 

Berikut data negara dengan tingkat turnover tertinggi, yaitu: 

Tabel 1. Data Turnover di Beberapa Negara Survei Hay Group 

Negara Tingkat Turnover 

India 26,9% 

Rusia 26,8% 

Indonesia 25,8% 

Brazil 24,4% 

US 21,8%. 

Cina 21,3% 

UK 14,6% 

Sumber: Hay Group (2013) 

        Data di atas menunjukkan bahwa tingkat turnover di Indonesia berada 

pada urutan ke tiga dan lebih tinggi dari tingkat turnover di Brazil, US, Cina 

dan UK. Hal ini menunjukkan bahwa turnover di Indonesia cukup tinggi 

dibandingkan negara-negara lainnya. Hasil survei tersebut juga 

memperkirakan bahwa jumlah karyawan resign di Indonesia setiap 

tahunnya akan mengalami peningkatan sebanyak 27% setara dengan 

Rusia dan India dan tertinggi dibandingkan dengan negara maju seperti, 

Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jerman, Inggris, dan Belanda (Kapoor, 

2013). 

        Hasil survei yang dilakukan oleh Managing Consultant PT. Watson 

Wyatt Indonesia pada tahun 2006 - 2007 menunjukkan bahwa turnover di 
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industri perbankan berkisar antara 6,3% sampai 7,5% sedangkan turnover 

pada industri lainnya mencapai 0,74%. Hasil survei vibiznews.com pada 

tahun 2008 menunjukkan tingkat turnover di sektor perbankan mencapai 

10% sampai 11%, industri migas mencapai 12%, dan sektor manufaktur 

rata-rata 8% per tahun (Bitha & Ardana, 2017).  

        Permasalahan tersebut juga dialami salah satu perusahan di 

Indonesia yang bergerak di industri ritel yaitu PT. Midi Utama Indonesia, 

Tbk. Perusahaan ritel adalah perusahaan yang menjadi penghubung antara 

produsen dan konsumen. Untuk itu, perusahaan ritel menyediakan toko di 

lokasi yang strategis sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk 

mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Perusahaan ini berdiri 

pada tahun 2007 dengan toko yang dikenal masyarakat yaitu Alfamidi, 

Lawson dan Alfamidi Super.  

        PT. Midi Utama Indonesia, Tbk telah memiliki cabang diseluruh 

wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah cabang Makassar yang 

wilayahnya tidak hanya di Sulawesi Selatan tetapi juga Sulawesi Barat. 

Toko yang dikelola cabang Makassar yaitu toko Alfamidi sedangkan 

Lawson dan Alfamidi Super belum tersedia. Toko Alfamidi yang dikelola PT. 

Midi Utama Indonesia, Tbk cabang Makassar berjumlah 170 toko dengan 

jumlah karyawan toko sebanyak 2330 sampai akhir desember 2017.  

        Namun, jumlah tersebut belum memenuhi standar karyawan yang 

dibutuhkan untuk setiap toko Alfamidi serta tidak sesuai dengan 

perencanaan atau Man Power Planning (MPP) perusahaan. Hal tersebut 
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disebabkan karena turnover karyawan toko yang terus terjadi setiap 

bulannya. Berikut data turnover karyawan toko Alfamidi cabang Makassar 

pada bulan April sampai Desember tahun 2017, yaitu: 

Tabel 2. Data Turnover Karyawan Toko Alfamidi Tahun 2017 

Bulan Total 

Karyawan 

Jumlah 

TO 

% TO IN MPP 

Update 

April 2405 73 3,04 % 8 + 107 

Mei 2433 48 1,97 % 6 + 18 

Juni 2431 59 2,43 % 53 - 51 

Juli 2385 79 3,31 % 180 - 204 

Agustus 2424 86 3,55 % 180 + 7 

September 2420 84 3,47 % 9 - 9 

Oktober 2422 88 3,63% 54 - 62 

November 2369 121 5,10 % 110 - 30 

Desember 2330 88 3,77 % 139 - 61 

Rata² Turnover per bulan 3,36 %   

Sumber : HRD PT. Midi Utama Indonesia Cabang Makassar (2018)   

        Data di atas menunjukkan bahwa karyawan toko yang keluar setiap 

bulannya rata-rata sebesar 3,36% dari rata-rata 2.402 karyawan. Jumlah 

tersebut tidak hanya menjadi masalah untuk pemenuhan MPP tetapi juga 

dapat mengakibatkan jumlah personil tidak sesuai dengan standar atau 

kurang sehingga beban kerja karyawan meningkat. Kondisi ini berakibat 

pada menurunnya kualitas kerja karyawan dan menyebabkan produk-

produk toko kurang pengawasan serta meningkatnya keluhan pelanggan 

terhadap pelayanan karyawan yang mengecewakan.  

         Hasil wawancara dengan Koordinator HRD memberikan penjelasan 

bahwa permasalahan tersebut juga mengakibatkan banyaknya produk 

yang rusak dan expired yang ditemukan konsumen ataupun auditor. Hal 
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tersebut tentu saja akan sangat merugikan perusahaan bahkan dapat 

berakibat pada ditutupnya toko. Selain itu, meningkatnya keluhan 

pelanggan juga dapat mengakibatnya menurunnya minat belanja 

pelanggan ke toko Alfamidi. 

        Permasalahan di atas memberikan gambaran bahwa turnover 

merupakan suatu masalah yang memiliki pengaruh besar terhadap 

perkembangan perusahaan. Oleh sebab itu, perlu dipahami penyebab 

keinginan karyawan meninggalkan perusahaan. Villiers dan Stander (2011) 

menyatakan bahwa turnover karyawan disebabkan karena adanya 

perasaan tidak sejahtera ketika harapan karyawan tidak sesuai yang 

didapatkan. Turnover berkaitan dengan kepuasan kerja dan kesejahteraan 

karyawan.  

        Kesejahteraan karyawan adalah kualitas kehidupan dan kesehatan 

psikologis individu di tempat kerja yang meliputi kepuasan kerja dan 

kelelahan emosional (Avey, Luthans, Smith, & Palmer, 2010). Hasibuan 

(2003) menyatakan bahwa kesejahteraan psikologis karyawan bertujuan 

untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik serta mental 

karyawan, menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin dan 

sikap loyal pada perusahaan. 

        Ryff dan Keyes (1995) menyatakan bahwa karyawan yang memiliki 

kesehatan dan kesejahteraan psikologis yang tinggi memperlihatkan sikap 

yang lebih positif dan respon yang lebih baik terhadap berbagai situasi di 

kehidupannya dibandingkan karyawan dengan kesejahteraan yang rendah. 
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Dengan demikian, karyawan yang memiliki kesejahteraan psikologis yang 

tinggi akan memandang positif pekerjaan dan organisasi sehingga 

menurunnya keinginan untuk meninggalkan perusahaan dan meningkatkan 

kualitas kerjanya.  

        Namun hasil wawancara dengan karyawan toko pada tanggal 11-12 

Januari 2018 yang di lakukan di 3 toko Alfamidi menunjukkan bahwa dari 

12 responden, 9 diantaranya memiliki kesejahteraan psikologis yang 

rendah. Hal ini tersebut sesuai dengan pernyataan responden yang 

mengatakan bahwa mereka merasa tidak bahagia dan tidak puas dengan 

pekerjaannya, merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerja serta merasa 

tidak kompeten untuk menjalankan tugasnya. 

        Karyawan juga senantiasa mengeluhkan beban kerja yang dianggap 

tinggi, merasa bahwa pekerjaannya terlalu monoton sehingga tidak dapat 

mengembangkan diri dan kemampuannya. Oleh sebab itu, karyawan 

cenderung melakukan pekerjaan sebagai rutinitas harian yang dianggap 

tidak bermakna sehingga dapat meninggalkan perusahaan ketika 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dengan demikian, kesejahteraan 

psikologis perlu dijaga dan ditingkatkan.   

        Sejalan dengan penjelasan Amin dan Akbar (2013) yang menyatakan 

bahwa kesejahteraan psikologis sangat penting di tempat kerja untuk 

mengurangi tingkat turnover dan keinginan karyawan untuk pergi 

meninggalkan perusahaan serta meningkatkan kualitas kerja karyawan.     

Penerapan kesejahteraan psikologis di tempat kerja menurut Sirgy, Reilly, 
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Wu dan Efraty (Amin & Akbar, 2013) adalah untuk menjalin hubungan 

dengan rekan kerja, bertukar pendapat atau ide serta bertemu dan bertukar 

pengalaman dengan kolega atau rekan kerja. Kesejahteraan psikologis 

dapat memengaruhi pandangan karyawan menjadi lebih positif terhadap 

aktivitasnya di tempat kerja sehingga hubungan dengan rekan kerja dan 

performa kerja menjadi lebih baik.  

        Karyawan yang memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi 

memperlihatkan sikap yang lebih positif dan respon yang lebih baik 

terhadap berbagai situasi di tempat kerja dibandingkan dengan karyawan 

yang memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah (Ryff & Keyes, 1995). 

Oleh sebab itu, karyawan perlu memiliki kesejahteraan psikologis agar 

dapat memandang positif segala permasalahan yang di hadapi di tempat 

kerja. Hal ini dapat memengaruhi produktivitas serta keinginan karyawan 

untuk meninggalkan perusahaan. 

        Hasil wawancara dengan karyawan toko pada tanggal 11-12 Januari 

2018 yang di lakukan di 3 toko Alfamidi juga menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa alasan yang membuat kesejahteraan psikologis karyawan rendah 

yaitu penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, 

adanya peraturan perusahaan yang menetapkan bahwa karyawan 

berkewajiban mengganti barang atau produk yang missing, sering 

mendapat keluhan konsumen atau kesulitan menghadapi keluhan 

konsumen, mengeluhkan jam kerja shift malam pada gerai 24 jam, mutasi 

atau penempatan yang tidak sesuai dengan harapan, serta mengeluh dan 
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merasa tidak mampu mengangkat banyak barang mulai diturunkan dari 

mobil, dibawa ke gudang sampai proses display. 

        Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa karyawan merasa tidak mendapatkan apa yang diharapkan dari 

organisasi. Karyawan merasa bahwa prosedur dan kebijakan perusahaan 

tidak adil dan membuatnya tidak puas serta beranggapan bahwa 

perusahaan tempatnya bekerja tidak memberikan apa yang dibutuhkan dan 

diharapkan karyawan. Kondisi ini mengacu pada persepsi karyawan 

terhadap dukungan organisasi.    

        Pengertian persepsi dukungan organisasi adalah keyakinan setiap 

karyawan mengenai penilaian mereka terhadap kebijakan dan prosedur 

perusahaan yang di bentuk berdasarkan pengalaman karyawan terhadap 

kebijakan dan prosedur yang berlaku, penerimaan karyawan, interaksi 

dengan atasan dan persepsi pada kepedulian organisasi terhadap 

kesejahteraan karyawan (Rhoades & Eisenberger, 2002). 

         Persepsi dukungan organisasi merupakan tingkat dimana karyawan 

mempercayai bahwa organisasi menilai kontribusinya dan peduli mengenai 

kesejahteraan mereka. Persepsi dukungan organisasi menekankan pada 

pandangan karyawan mengenai sejauh mana organisasi menilai kontribusi, 

memberi dukungan, dan peduli pada kesejahteraan karyawan. Karyawan 

yang menganggap dukungan organisasi yang diterima rendah dapat 

mengakibatkan kesejahteraan psikologis karyawan rendah (Robbins & 

Judge, 2015). 
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        Penjelasan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Yanez dan 

Figueroa (2011) tentang hubungan kesejahteraan psikologis dan persepsi 

dukungan organisasi yang dilakukan pada 190 karyawan yang bekerja di 

penjara Chili yang menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis memiliki 

hubungan positif dan signifikan dengan persepsi dukungan organisasi serta 

keduanya memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kepuasan 

kerja. Karyawan yang memiliki pandangan positif terhadap dukungan 

organisasi memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi serta 

kepuasan kerjanya akan meningkat.  

        Selain itu, hasil penelitian Ni dan Wang (2015) tentang pengaruh 

persepsi dukungan organisasi terhadap kesejahteraan psikologis yang 

dilakukan pada 441 karyawan di beberapa perusahaan di Cina 

menunjukkan bahwa persepsi dukungan organisasi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kesejahteraan psikologis. Karyawan dengan 

persepsi dukungan organisasi yang tinggi memiliki kesejahteraan psikologis 

yang lebih tinggi dibandingkan karyawan dengan perceived organization 

support yang rendah. Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa 

terbentuknya kesejahteraan psikologis karyawan memiliki hubungan 

dengan persepsi dukungan organisasi karyawan.  

        Selain memiliki persepsi dukungan organisasi yang positif, untuk 

memiliki kesejahteraan psikologis maka karyawan perlu memiliki kondisi 

psikologi yang positif agar dapat memandang positif segala permasalahan 

yang dialami di tempat kerjanya. Kondisi psikologis positif dikenal dengan 
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istilah psychological capital. Luthans, Youssef dan Avolio (2007) 

menjelaskan bahwa munculnya psychological capital berawal dari 

pengembangan psikologi positif dan positive organizational behaviour 

dalam konteks organisasi oleh tokoh psikologi positif yaitu Seligman 

sehingga psychological capital didefinisikan sebagai keadaan 

perkembangan psikologis positif individu yang ditandai dengan kapasitas 

psikologis positif seperti keyakinan diri, harapan, optimisme dan resiliensi.  

       Luthans dkk (Sihag & Sarikwal, 2015) menjelaskan bahwa 

psychological capital merupakan keadaan psikologis positif seseorang yang 

terdiri dari karakteristik adanya keyakinan pada diri sendiri dalam 

mendapatkan dan mengaplikasikan upaya yang diperlukan untuk berhasil 

dalam pencapaian tantangan pekerjaan, optimis tentang keberhasilan 

sekarang dan di masa depan, memiliki harapan untuk dapat bertahan dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan serta resiliensi yaitu kemampuan 

bertahan ketika menghadapi masalah dan kesulitan.  

        Selain itu, psychological capital merupakan suatu keistimewaan yang 

dapat dikembangkan dan diarahkan untuk menyempurnakan sumber daya 

manusia dan organisasi. Karyawan dengan psychological capital yang 

tinggi mampu memandang positif segala yang terjadi dalam kehidupannya 

sehingga dapat mengatasi gejala-gejala stres dalam pekerjaannya (Çavus 

& Gokcen, 2015). Hal ini dapat memengaruhi peningkatan kesejahteraan 

psikologisnya sehingga setiap karyawan perlu memiliki psychological 

capital yang baik.  
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        Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih dan Wulansari (2016) 

pada 99 perawat di instansi rawat inap RSUD Ungaran menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan siginifikan psychological capital terhadap 

kesejahteraan psikologis. Perawat yang memiliki psychological capital yang 

tinggi memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi sehingga lebih mampu 

menghadapi tantangan pekerjaannya dibandingkan karyawan yang 

memiliki psychological capital yang rendah.  

        Hasil penelitian yang dilakukan Avey, Luthans, Smith dan Palmer 

(2010) pada 280 karyawan dengan usia rata-rata 31 tahun di Amerika juga 

menunjukkan bahwa psychological capital memiliki hubungan positif yang 

kuat dan signifikan dengan kesejahteraan psikologis. Karyawan dengan 

psychological capital yang tinggi menunjukkan peningkatan kesejahteraan 

psikologis sehingga kinerja karyawan meningkat secara signifikan. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi efikasi diri memiliki hubungan 

yang paling kuat dengan kesejahteraan psikologis dibanding dimensi 

psychological capital lainnya.  

        Berdasarkan penjelasan dari beberapa teori dan penelitian 

sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui 

apakah ada “Hubungan Persepsi Dukungan Organisasi dan Psychological 

Capital  dengan Kesejahteraan Psikologis Pada Karyawan Toko di PT. Midi 

Utama Indonesia, Tbk Cabang Makassar”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

        Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

akan di teliti adalah : 

1. Apakah ada hubungan persepsi dukungan organisasi dan 

psychological capital dengan kesejahteraan psikologis? 

2. Apakah ada hubungan persepsi dukungan organisasi dengan 

kesejahteraan psikologis? 

3. Apakah ada hubungan psychological capital dengan kesejahteraan 

psikologis? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

        Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menguji 

secara empiris hubungan persepsi dukungan organisasi dan psychological 

capital dengan kesejahteraan psikologis  karyawan toko di PT. Midi Utama 

Indonesia, Tbk cabang Makassar.  

 

D. MANFAAT PENELITIAN  

1. Manfaat teoritis 

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya bidang Psikologi Industri dan Organisasi serta 

dapat dipakai sebagai pedoman dalam penelitian lebih lanjut terutama yang 

berkaitan dengan Persepsi Dukungan Organisasi, Psychological Capital 

dan Kesejahteraan Psikologis. 
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2. Manfaat praktis  

a. Memberikan gambaran permasalahan berupa informasi dan data-data 

kepada perusahaan mengenai kesejahteraan psikologis, persepsi 

dukungan organisasi dan psychological capital karyawan yang dapat 

digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia dalam 

organisasi. 

b. Dapat membantu organisasi untuk mengetahui tingkat kesejahteraan 

psikologis, persepsi dukungan organisasi dan psychological capital 

karyawan toko dan hubungannya dengan turnover serta kualitas kerja 

karyawan. 

 


