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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Di era globalisasi saat ini yang semakin maju dan berkembang dengan pesat, 

banyaknya pmasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Keberhasilan sebuah 

perusahaan dapat dilihat dari sejauh mana perusahaan mengelola sumber 

dayanya. Sumber daya yang paling utama di dalam perusahaan adalah sumber 

daya manusia (karyawan). Karyawan adalah manusia, bukan benda mati 

sehingga dalam mengelolanya tidak mudah. Dalam perusahaan pasti terdapat 

dua generasi karyawan yang tergolong generasi X yang lahir tahun 1965-1977 

dan generasi Y lahir tahun 1978-2000. Fenomena karyawan generasi X saat ini 

yaitu mandiri, pekerja keras dan loyal terhadap perusahaan, berbeda dengan 

karyawan generasi Y yang sering berpindah – pindah pekerjaan. Apakah benar 

bahwa karyawan gen Y memiliki persepsi seperti itu (tidak loyal terhadap 

perusahaan), dimana karyawan generasi Y yang dicirikan memiliki harga diri 

tinggi, entrepreneurial dan menginginkan pekerjaan yang memiliki arti 

sesegera mungkin, serta sangat antusias terhadap pekerjaan (Chandra, Hubeis, 

& Sukandar, 2015).  

PT. XX adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi bus 

melayani antar kota antar provinsi. Di perusahaan tersebut memiliki jumlah 

karyawan yang cukup banyak, yang tergolong karyawan generasi X dan 

generasi Y. Secara rinci bisa dilihat dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 1.1 

Data Jumlah Karyawan Generasi X dan Generasi Y PT. XX  

Tahun 2013 s/d 2017 

Tahun 
Generasi X 

(Th 1965-1977) 

Generasi Y 

(Th 1978-2000) 

2013 141 120 

2014 154 140 

2015 127 160 

2016 151 131 

2017 122 149 

 Sumber : Data Primer yang diolah, (2018) 

 Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menjelaskan jumlah karyawan generasi X dan 

generasi Y dalam kurun waktu 2013-2017. Dapat dilihat bahwa pada tahun 

2014 menunjukkan jumlah karyawan generasi X paling banyak dengan jumlah 

154 karyawan dan paling rendah tahun 2017 dengan jumlah 122 karyawan. 

Sedangkan karyawan generasi Y memiliki jumlah karyawan paling banyak 

tahun 2015 dengan jumah 160 karyawan, dan jumlah karyawan terendah pada 

tahun 2013 dengan jumlah 120 karyawan.  

 Salah satu aspek penting dalam organisasi adalah mempertahankan 

keberadaan karyawan. Dalam sebuah organisasi, perusahaan harus 

mengutamakan kenyamanan bagi karyawannya dalam bekerja. Situasi dan 

kondisi kerja yang tidak nyaman dimungkinkan ada potensi karyawan keluar 

dari perusahaan. Hal itu bisa terjadi apabila kondisi tidak membuat nyaman 

karyawan. Sama halnya dengan kondisi di PT. XX saat ini banyak karyawan 

yang keluar atau meninggalkan perusahaan, dikarenakan berbagai sebab dan 

alasan. Menurut Branham, (2005) terdapat tujuh alasan tersembunyi karyawan 

meninggalkan perusahaan, yaitu pekerjaan atau tempat bekerja tidak sesuai 

dengan yang diharapkan, ketidakcocokan pekerjaan dan karyawannya 

(personality karyawan), sangat sedikit pendampingan dan saran, terlalu sedikit 

kesempatan berkembang dan peningkatan, merasa tidak dihargai oleh 
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perusahaan, stress terhadap pekerjaan dan kehidupan sehari-hari tidak 

seimbang dengan pekerjaan, tidak adnaya kepercayaan dan keyakinan dari 

atasan. 

 Semakin meningkatnya karyawan yang keluar dari perusahaan dapat 

menghambat operasional perusahaan. Di PT. XX dalam tiga tahun terakhir ini 

banyak karyawan yang meninggalkan perusahaan hingga mencapai lebih dari 

10% pertahun. Menurut Ridho, (2012) karyawan yang keluar dari perusahaan 

dalam satu tahun tidak boleh lebih dari 10% pertahun. Perusahaan yang 

digolongkan masih sehat, maksimal karyawan yang keluar dalam satu 

tahunnya hanya 10% pertahun. Karyawan yang meninggalkan perusahaan 

adalah karyawan dari generasi X maupun karyawan generasi Y. Karyawan 

generasi X dan generasi Y yang keluar dari PT. XX dari tahun 2013-2017 

dijelaskan lebih detail dalam tabel berikut ini : 

Tabel 1.2 

Data Karyawan Generasi X dan Y yang Keluar dari PT. XX 

Tahun 2013 s/d 2017 

Tahun 

Generasi X Generasi Y 

Jumlah 

Karyawan 

Karyawan 

Keluar 

Karyawan 

Keluar 

Jumlah 

Karyawan 

Karyawan 

Keluar 

Karyawan 

Keluar 

2013 141 16 11,35% 120 19 15,83% 

2014 154 29 18,83% 140 13 9,29% 

2015 127 26 20,47% 160 34 21,25% 

2016 151 34 22,52% 131 31 23,66% 

2017 122 31 25,41% 149 36 24,16% 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Mencermati dari tabel 1.2, karyawan generasi X yang keluar dari 

perusahaan dalam tiga tahun terakhir dengan jumlah paling tinggi terjadi pada 

tahun 2016 sebanyak 34 karyawan dengan presentase 22,52%, sama halnya 

dengan karyawan generasi Y yang keluar dari perusahaan dengan jumlah 

tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebanyak 36 karyawan dengan presentase 

24,16%. Hal tersebut menunjukkan angka yang kurang baik bagi PT. XX 

karena melebihi 10% pertahun. Ini menjadi suatu hal yang menarik untuk 
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diteliti lebih lanjut, untuk mengetahui profil responden karyawan yang keluar 

di tiga tahun terakhir. Selain itu dalam penelitian ini, peneliti juga ingin 

mengetahui alasan karyawan generasi X dan Y di perusahaan tersebut keluar 

dari pekerjaannya. Sehingga fokus dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk 

mendiskripsikan kedua hal tersebut. Oleh karena itu, judul pada penelitian ini 

adalah “Studi Diskriptif Alasan Karyawan Generasi X dan Y Keluar dari 

PT. XX Di Kota Kudus ”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitan yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Maka dapat dirumuskan dengan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut : 

1) Bagaimana profil responden karyawan yang keluar dari PT. XX di 

tiga tahun terakhir ? 

2) Apa alasan karyawan generasi X dan Y keluar dari PT. XX ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui profil responden karyawan yang keluar dari 

PT. XX di tiga tahun terakhir 

2. Untuk mengetahui alasan karyawan generasi X dan Y yang 

keluar dari PT. XX 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat yaitu :  

1. Bagi Teoritis : 



5 
 

“Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata” 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

dan sumber referensi bagi peneliti lain, yang melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian yang 

sama.  

2. Bagi Praktisi : 

Menjadi sumber informasi PT. XX untuk menjadi bahan 

masukan dan pertimbangan perusahaan dalam menerapkan 

suatu langkah kebijakan untuk mengatasi permasalahan 

karyawan yang keluar dari perusahaan.  

 

1.4 Sitematika Penulisan 

Secara penulisan pembahasan penelitian di dalam skipsi ini dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bagian pendahuluan dari penelitian yang dilakukan 

dimana bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah dalam 

penelitian, tujuan dari penelitian dilakukan, manfaat dalam penelitian dan 

sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.  

 BAB II LANDASAN TEORITIS 

Bab ini membahas tentang teori yang berkaitan dengan topik 

penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian, subyek penelitian dan lokasi penelitian, jenis dan sumber 

data penelitian, teknik dan pengumpulan data, informan kunci (key 

informan), dan analisis data yang digunakan di dalam penelitian.  
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 BAB IV PEMBAHASAN 

Di dalam bab ini dibahas mengenai hasil analisis penelitian dan 

pembahasan yang telah diperoleh dari gambaran umum responden terkait 

dengan penelitian. 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi uraian kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, 

serta saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


