
27 
 

“Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata” 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan  

PT. XX berdiri di Kota Kudus, Jawa Tengah. Perusahaan ini bergerak pada 

bidang jasa transportasi darat. Perusahaan ini melayani jasa transportasi dengan 

satu macam transportasi yaitu bus, dengan layanan rute antar kota antar provinsi. 

Perusahaan ini menggunakan chasis – chasis yang berasal dari Eropa antara lain 

Mercedes-Benz, Scania, Volvo dan Hino. PT. XX memperkenalkan jasa 

transportasi otobus kepada konsumennya yaitu bus Mercedes-Benz dengan 

mesin depan pada Tahun 1977 dimana seri ini terus dipergunakan hingga tahun 

1984, yang kemudian beralih menggunakan Mercedes-Benz dengan mesin 

belakang (OH-SERIES). PT. XX didirikan oleh Bapak Z (nama inisial) pada 

Tahun 1968 yang diawali dengan pengoperasian 2 bus merk GAZ buatan Uni 

Soviet tahun 1965. Pada perusahaan XX tidak mempunyai struktur organisasi, 

dan visi misi perusahaan. Dikarenakan kesuksesan dan sistem rencana kerja 

semuanya langsung dibawah pimpinan atau pengarahan pemilik perusahaan.  

Namun seiring dengan berjalannya waktu perusahaan ini yang dulunya PO kini 

menjadi PT. XX. Semakin meningkat dan berkembang pesatnya PT. XX hingga 

saat ini dapat memperluas tujuan di berbagai rute dan mampu menambah armada 

busnya.  

 

4.2 Sistem Pemberian Gaji Perusahaan 

Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang atasan yang 

diberikan kepada karyawannya yaitu karyawan tetap. Istilah lain dari gaji yaitu 

upah dan honor. Di PT. XX karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut 

adalah karyawan tetap seluruhnya, tidak ada karyawan kontrak. Karyawan di PT. 

XX tergolong karyawan yang bekerja di lapangan (Crew Bis : Sopir, Kernet Bus) 
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dan non lapangan (Staff Administrasi Kantor). Pemberian gaji kepada karyawan 

sopir bus malam (pekerja lapangan) di PT.XX  yaitu setiap kali pemberangkatan 

karyawan untuk mengemudi bus malam dikalikan dengan jumlah nominal upah 

yang ditentukan perusahaan. Nominal upah yang diberikan perusahaan berbeda-

beda tergantung dengan jurusan bus yang dikemudikan. Sehingga pemasukan 

upah yang ditertima karyawan bus malam berbeda – beda antar karyawan yang 

satu dengan yang lainnya. Pemberian gaji tersebut berlaku untuk seluruh 

karyawan yang bekerja di lapangan. Sedangkan untuk karyawan non lapangan 

seperti customer service (penjualan tiket dan pelayanan pariwisata) sistem 

pemberian gaji diberikan secara periodik dalam satu bulan. 

 

4.3 Gambaran Umum Informan  

Informan dalam penelitian ini adalah karyawan generasi X dan generasi 

Y yang sudah keluar dari PT. XX pada tahun 2015 – 2017. Informan dalam 

penelitian ini berjumlah 16 orang, terdiri dari pemilik PT. XX sejumlah 1 orang 

dan karyawan generasi X sebanyak 6 orang serta karyawan generasi Y 

sebanyak 9 orang. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan 

menganalisis data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan pemilik 

perusahaan dan karyawan yang sudah keluar dari PT.XX . Sebelum melakukan 

wawancara dengan karyawan yang sudah keluar dari PT. XX, terlebih dahulu 

peneliti memberikan form ketersediaan menjadi informan, kepada informan 

kunci tersebut. Form tersebut untuk membuktikan dan menyatakan secara 

tertulis bahwa informan tersebut dinyatakan benar-benar bersedia untuk 

diwawancarai.  

 

4.4 Profil Informan Karyawan Yang Keluar dari PT. XX 

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan informan, 

peneliti memperoleh informasi mengenai profil informan yang keluar dari 

perusahaan di tiga tahun terakhir pada tahun 2015-2017. Dalam penelitian ini nama 
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informan yang sudah keluar dari PT. XX disamarkan. Hal tersebut dilakukan karena 

informan yang bersangkutan tidak berkenan bahwa namanya nantinya diketahui 

oleh banyak orang. Berikut adalah daftar profil informan yang sudah keluar dari 

PT. XX :  

Tabel 4.1 Daftar Profil Informan  

Sumber : Data primer yang diolah, (2018) 

NO INFORMAN 
PENDIDIKAN 

TERAKHIR 
JABATAN 

USIA 

 
GENERASI 

JENIS 

KELAMIN 

1 IF 1 SMA 
Sopir Bus 

Malam 
52 tahun X Pria 

2 IF 2 SMK 
Sopir Bus 

Malam 
44 tahun X Pria 

3 IF 3 SMA 
Sopir Bus 

Malam 
50 tahun X Pria 

4 IF 4 SMA 
Sopir Bus 

Malam 
48 tahun X Pria 

5 IF 5 SMP 
Sopir Bus 

Malam 
52 tahun X Pria 

6 IF 6 SMA 
Sopir Bus  

Malam 
50 tahun X Pria 

7 IF 7 SMA 
Sopir Bus 

Malam 
24 tahun Y Pria 

8 IF 8 SMA 
Sopir Bus 

Malam 
35 tahun Y Pria 

9 IF 9 SMA 

Customer 

Service 

(Penjualan 

Tiket) 

25 tahun Y Wanita 

10 IF 10 SMA 

Customer 

Service 

(Penjualan 

Tiket) 

28 tahun Y Wanita 

11 IF 11 S1 

Customer 

Service 

(Penjualan 

Tiket) 

29 tahun Y Wanita 

12 IF 12 S1 

Customer 

Service 

(Penjualan 

Tiket) 

33 tahun Y Wanita 

13 IF 13 SMA 
Sopir Bus 

Malam 
36 tahun Y Pria 

14 IF 14 SMA 
Sopir Bus 

Malam 
40 tahun Y Pria 

15 IF 15 S1 

Customer 

Service 

(Pariwisata) 

36 tahun Y Wanita 
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Berdasarkan tabel profil informan diatas, karyawan yang sudah keluar dari 

PT. XX pada tahun 2015-2017 sebagian besar adalah lulusan SMA dengan jumlah 

sebanyak 11 orang, S1 3 orang, dan yang lulusan SMK 1 orang , begitupun yang 

lulusan SMP berjumlah1 orang. Dalam penelitian ini iforman yang sudah keluar 

dari PT. XX dulunya bekerja sebagai sopir dan customer service (melayani 

penjualan tiket dan pelayanan pariwisata). Pada tabel diatas dijelaskan bahwa 

informan Pria lebih banyak dengan jumlah 10 orang sebagai sopir. Sedangkan 

untuk ke 5 orang lainnya berjenis kelamin wanita yang dulunya bekerja sebagai 

customer service (melayani dibagian penjualan tiket dan pelayanan pariwisata). 

Dalam penelitian ini informan tergolong dari generasi X dan Y. Untuk generasi X 

dengan jumlah 6 orang, dan karyawan yang tergolong generasi Y berjumlah 9 

orang. Peneliti menganalisis dari kedua generasi tersebut, yang tentunya memiliki 

alasan dan penjelasan setiap individunya keluar dari PT. XX.  

 

4.5 Alasan Karyawan Generasi X dan Y Keluar dari PT. XX 

Alasan karyawan yang sudah keluar dari PT. XX t dapat diketahui alasan setiap 

individunya dengan melakukan wawancara mendalam menggunakan panduan 

pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti.  

 

4.5.1 Alasan Keluar Karyawan Generasi X 

 

4.5.1.1 Informan 1 

Hasil wawancara dengan informan 1 yaitu informan 1 dahulunya 

bekerja sebgaai sopir bus malam bekerja selama kurang lebh 16 tahun di 

PT.XX. Terdapat beberapa alasan informan 1 keluar dari PT. XX, dari hasil 

wawancara dengan menggunakan panduan pertanyaan yang diberikan 

kepada informan 1. Terdapat dua kesimpulan alasan Informan 1 keluar dari 

perusahaan yaitu Informan 1 meninggalkan perusahaan dikarenakan 

diberhentikan dari pekerjaannya oleh perusahaan, serta atasan tidak suka 
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dengan kinerja karyawan. Informan 1 dihentikan dari perusahaan dengan 

alasan tertentu yang mengakibatkan informan 1 hingga diberhentikan oleh 

perusahaan. Informan 1 meninggalkan perusahaan dikarenakan PHK 

(Pemutusan Hubungan Kerja). Kejadian yang menimpa informan 1 tidak 

menyurutkan semangat sebagai tulang punggung keluarga. Dengan adanya 

kejadian tersebut, informan 1 tetap berusaha mencari pekerjaan agar dapat 

memenuhi kebutuhan keluarga. Gaji yang dahulunya diperoleh oleh 

informan 1 setiap bulannya mencapai Rp 2.500.000, gaji tersebut digunakan 

untuk mencukupi kebutuhan keluarga, yaitu meneyekolahkan kedua 

anaknya yang masih duduk dibangku SMA (Sekolah Menengah Keatas) dan 

SD (Sekolah Dasar). 

Pengalaman buruk yang pernah dialami oleh informan 1 selama 

bekerja di PT. XX yaitu serin dimarahi oleh atasan dan tidak nyaman ketika 

bekerja dengan rekan kerja crew bus. Proses Informan 1 ketika 

meninggalkan perusahaan yaitu berawal dari Informan 1 sering dimarahi 

oleh atasannya. Dengan berlanjutnya hal tersebut, kemudian Informan 1 

dipanggil untuk menghadap atasan bahwa kemudian dirinya diberikan surat 

keputusan bahwa Informan 1 dihentikan dari pekerjaanya atau dikeluarkan 

dari perusahaan dikarenakan dengan alasan tertentu. Hal itu diungkapkan 

oleh Informan 1 dibuktikan dengan hasil wawancara bahwa : 

“ Saya itu dihentikam oleh perusahaan. Awalnya saya tahu bahwa 

atasan saya mulai kurang suka mungkin dengan kinerja saya. Jadi waktu itu 

atasan saya sudah mulai sering marah dengan saya. Dan kemudian suatu 

ketika saya dihentikan oleh perusahaan dengan alasan tertentu. Mungkin 

atasan saya kurang cocok dengan saya”. 

Informan 1 ketika meninggalkan pekerjaannya tidak mendapatkan sangon 

dari perusahaan dikarenakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara tidak 

hormat. 

Alasan karyawan keluar Informan 1 terkait dengan diberhentikan dari 

pekerjaannya dan atasan kurang suka dengan karyawan alasan itupun sesuai 

dengan teori Menurut Adnamazida R, (2012) bahwa penyebab alasan 
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karyawan keluar dari perusahaan salah satunya terkait dengan atasan kurang 

cocok dengan karyawan, bahwa terdapat permasalahan dengan kondisi kerja, 

yaitu rekan kerja maupun atasan yang dapat menyebabkan keluar dari 

perusahaan. Adapun informasi lain yang diperoleh dari informan 1 ketika 

wawancara yaitu informan 1 ketika diberhentikan dari pekerjaannya tidak 

diberikan pesangon oleh pihak perusahaan. Terkait dengan hal tidak 

diberikannya pesangon kepada karyawan memang benar adanya informasi 

tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh pimpinan PT. XX. 

 

4.5.1.2 Informan 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yang tergolong 

karyawan generasi X. Informan 2 bekerja sebagai sopir bus malam, dengan 

lama bekerja 2 tahun di PT. XX. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

terdapat dua alasan Informan 2 keluar dari perusahaan yaitu Informan 2 

sudah tidak lagi digunakan perusahaan jasanya dan permasalahan gaji. 

Informan 2 sudah tidak digunakan lagi jasanya sebagai sopir dikarenakan 

kesalahan yang telah diperbuat yang menyebabkan kerugian pada 

perusahaan. Hal itu diungkapkan oleh Informan 2 dibuktikan dengan hasil 

wawancara bahwa :  

“ Saya keluar dari perusahaan itu karena saya sudah tidak dijalanakan 

lagi. Dan tidaka ada kejelasan. Sehingga saya tidak ada pemasukkan. 

Mungkin dikarenkaan saya diskors. Saya diskor setelah kejadian kecelakaan 

yang menimpa armada saya. Jadi hukumannya ya tidak dijalankan untuk 

berangkat nyopir. Saya membuat kerugian besar di perusahaan. Karena 

terjadi laka itu hingga menyebabkan kematian mbk. Jadi pasti perusahaan 

menanggung hal besar mengenai biaya”. 

Sedangkan untuk alasan kedua karyawan keluar dari perusahaan 

berkaitan dengan gaji. Menurut informasi dari informan 2 bahwa 

penghasilan yang didapatkan tidak menentu, yang mengakibatkan informan  

2 tidak ada pemasukkan tetap setiap bulannya. Sedangkan setiap bulannya 

beliau mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya 
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untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari dan menyekolahkan 

anakanya. Dengan gaji yang diberikan Rp 1.350.000,- dengan sistem 

penggajian Rp 135.000 x 10 kali pemberangkatan mengemudi. Proses 

informan 2 ketika meninggalkan perusahaan yaitu membuat surat 

pengunduran diri,  lalu menemui atasan untuk berpamitan dan memohon 

maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukannya. Setelah itu meminta 

surat pengalaman kerja yang nantinya akan dijadikan Informan 2 untuk 

mendaatkan pekerjaan lain yang masih dalam satu bidang di jasa transportasi 

(menjadi sopir). Informan 2 meninggalkan perusahaan disertasi dengan rasa 

kehilangan pekerjaannya. Namun hal itu harus dilakukan oleh informan 2 

karena tuntutan ekonomi sebgaia tulang punggung keluarga, yang harus 

mencukupi kebutuhan anak dan isterinya.  

Proses informan 2 keluar dari perusahaan yaitu dengan cara 

mengajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu, kemudian menemui 

atsan untuk berpamitan dan langkah terakhir yaitu meminta surat 

pengalaman bekerja untuk mencari pekerjaan di perusahaan lain yang masih 

sama dalam bidang jasa transportasi. Informan 2 ketika meninggalkan 

perusahaan tidak emndapatkan pesangon dari perusahaan diakrenakan 

menurut informan 2 dikarenakan mengundurkan diri dan membuat kerugian 

yang cukup besar kepada perusahaan. 

Alasan informan 2 keluar terkait dengan tidak adanya kepercayan dan 

keyakinan dari atasan yang berkaitan dengan kejadian yang dialami 

Informan 2. Hal tersebut sesuai dalam teori Menurut  Branham, (2005) yang 

mengatakan bahwa tidak adanya kepercayaan dan keyakinan dari atasan, 

sehingga karyawan menganggap para atasan tidak memperdulikan 

kebutuhan karyawan, tidak memikirkan, serta tidak mengkhawatirkan 

pekerjaannya yang berdampak karyawan tidak tahan untuk bekerja di 

perusahaan tersebut.  
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4.5.1.3 Informan 3 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yang tergolong 

karyawan generasi X daulunya informan 3 bekerja sebagai sopir bus malam, 

bekerja di PT. XX dahulunya selama 11 tahun. Peneliti dapat 

menyimpulkan alasan Informan 3 meninggalkan perusahaan terdapat 2 

alasan yaitu informan 3 sudah tidak dijalankan lagi oleh perusahaan untuk 

mengemudi.  Serta Informan 3 mempunyai bon atau hutang dengan 

perusahaan. Hal yang membuat Informan 3 berani untuk meninggalkan 

perusahaan dikarenakan dari pihak perusahaan sudah tidak menggunakan 

jasanya lagi. Sehingga mengakibatkan informan 3 tidak ada penghasilan 

tetap setiap bulannya. Gaji yang diberikan tidak lagi bisa mencukupi 

kebutuhan sehari-hari dengan sepenuhnya dikarenakan informan 3 

berangkat bekerja jika ada job mengemudi dari perusahaan jika tidak 

karyawan tersebut hanya bekerja serabutan dirumah. Gaji yang diperoleh 

memang cukup tinggi yaitu Rp 1.350.000 tiap minggunya, namun 

pemasukan tersebut tidak menentu. Sedangkan kebutuhan informan 3 yaitu 

untuk menyekolahkan anaknya yang masih duduk dibangku Sekolah 

Menengah KeAtas dan kuliah. Hal itulah yang membuat Informan 3 

memutuskan untuk meninggalkan perusahaan.  

Proses ketika informan 3 meninggalkan perusahaan adalah membuat 

surat pengunduran diri, menyelesaikan bon atau hutang dikantor (melunasi 

semua hutang), kemudian meminta surat pengalaman kerja dari PT.XX.  

informan 3 meninggalkan perusahaan tidak diberikan pesangon oleh 

perusahaan. Alasan karyawan keluar pada Informan 3 terkait tidak adanya 

kepercayan dan keyakinan dari atasan yang berkaitan dengan kasus yang 

dialami Informan 3. Hal tersebut sesuai dalam teori Menurut  Branham, 

(2005) yang mengatakan bahwa tidak adanya kepercayaan dan keyakinan 

dari atasan, sehingga karyawan menganggap para atasan tidak 

memperdulikan kebutuhan karyawan, tidak memikirkan serta tidak 
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mengkhawatirkan pekerjaanya. Dimana bebrapa hal tersebut dapat 

mengakibatkan karyawan meninggalkan perusahaan.  

 

4.5.1.4 Informan 4 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 yang tergolong 

karyawan generasi X dalunya informan 4 bekerja sebagai sopir bus malam, 

bekerja di PT. XX dahulunya selama 4 tahun. Alasan informan 4 

meninggalkan perusahaan dikarenakan alasan gaji. Penghasilan yang 

didapatkan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu 

Informan 4 juga ingin mempunyai penghasilan yang lebih dari 

pekerjaannya. Ketika informan 4 masih bekerja di PT. XX alasan lain yang 

menguatkan informan 4 untuk meninggalkan perusahaan dikarenakan 

armada bus yang dikemudikan sering rusak. Armada bus yang sering rusak 

mengakibakan informan 4 tidak memiliki penghasilan yang cukup.  

Dikarenakan gaji yang diberikan perusahaan sebesar Rp 1.350.000,-

untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang ada 11 tidak cukup. Gaji Rp 

1.350.000,- jika karyawan tersebut bisa berangkat 10x hal itu jika kondisi 

armada yang dikemudikan selalu dalam kondisi normal. Namun jika armada 

dalam kondisi rusak dengan demikian tidak berangkat dan penghasilan yang 

didapatkan berkurang dan mengakibatkan Informan 4 untuk bon (hutang) 

pada kantor administrasi. Hal itu diungkapkan oleh Informan 4 dibuktikan 

dengan hasil wawancara bahwa : 

“Saya keluar dari perusahaan itu karena gaji yang saya dapatkan tidak 

dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ingin mempunyai 

penghasilan lebih”. 

“Selain gaji, ya memang cara kerjanya utu kadang alau ada armada 

yang rusak atau rolling kayawan. Saya sering dirumah sehingga naninya 

berdampak tidak ada pemasukan untuk saya” 

Secara keseluruhan informan 4 merasa kehilangan pekerjaannya 

dikarenakan beliau adalah sebagai tulang punggung keluarga. Namun 
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dikarenakan tuntutan ekonomi yang berat untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari informan 4 memutuskan untuk meninggalkan PT. XX kemudian 

mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan bidang jasa transportasi pada 

perusahaan lain. Informan mencari pekerjaan lain dengan mengandalkan 

pengalaman yang telah dimilikinya selama bekerja di PT. XX.  

Proses Informan 4 ketika meninggalkan perusahaan dengan cara 

menemui atasan bahwa beliau mengundurkan diri dari PT. XX. Pada saat 

informan 4 keluar dari perusahaan, Informan 4 tidak diberikan pesangon 

oleh prusahaan dikarenakan mengundurkan diri. Dari hasil wawancara 

diatas yang sudah dijelaskan, hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh 

atasan bahwa sebagian karyawan mengatakan permasalahan gaji dan 

persoalan armada bus yag sering rusak. Terlebih lagi jika karyawan 

mengundurkan diri dari perusahaan meman benar adanya tidak memberikan 

pesangon melainkan bersedia memberikan surat pengalaman bekerja. 

   

4.5.1.5 Informan 5 

Hasil wawancara dengan informan 5 yang tergolong karyawan 

generasi X dulunya informan 5 bekerja sebagai sopir bus malam, bekerja di 

PT. XX selama 12 tahun. Terdapat beberapa alasan informan 5 

meninggalkan pekerjaannya yaitu penghasilan yang tidak menentu, armada 

bus yang sering rusak yang mengakibatkan Informan 5 tidak berangkat kerja 

dan tidak ada pemasukan. Informan 5 memutuskan untuk meninggalkan 

pekerjaannya karena Informan 5 ingin mendapatkan pemasukan yang 

menentu pada setiap bulannya walaupun jumlah atau nominal tidak 

sebanyak di perusahaan sebelumnya. Hal itu diungkapkan oleh Informan 5 

dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut : 

“Saya keluar dari perusahaan itu karena saya penghasilan saya tidak 

menentu. Kadang kalau armada saya rusak, maka bus tidak jalan. Dengan 

demikian maka bisa mengurangi pemasukan saya. Yang mengakibatkan 

saya harus Bon kantor. Karena saya juga memiliki banyak bon dikantor dan 

saya jarang diberangkatkan saya tidak bisa melunasi bon saya. Makanya 
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saya memutuskan untuk mengundurkan diri mencari pekerjaan lainnya agar 

tiap harinya saya mempunyai pemasukan yang tentu tiap bulan walaupun 

jumlah nominalnya tidak seberapa atau tidak sebanyak diperusahaan ini”. 

Dari hasil wawancara tersebut juga dapat disimpulkan kembali 

bahwa Informan 5 ingin mencari pekerjaan lain yang penghasilannya 

menentu setiap bulannya. Informan 5 adalah sebagai tulang punggung 

keluarga dengan usia 52 tahun, di usianya saat ini beliau merasa kesulitan 

untu mendapatkan pekerjaan lainnya sebagai sopir bus malam. Gaji yang di 

dapatkan ketika masih bekerja sebagai sopir bus malam adalah Rp 

2.000.000,- / bulan. Gaji yang diperoleh digunakan untuk mencukupi 

kehidupan sehari – hari. Namun dikarenakan armada bus yang sering rusak, 

sehingga mengakibatkan informan 5 tidak mempunyai pemasukan yang 

tetap pada tiap bulannya. 

Proses Informan 5 ketika meninggalkan perusahaan yaitu menemui 

atasannya, dan menemui atasan untuk mengundukan diri dari pekerjaannya. 

Ketika meninggalkan perusahaan Informan 5 tidak mendapatkan pesangon 

dari perusahan, dikarenakan mengundurkan dari perusahaan. Pernyataan 

yang diungkapkan oleh informan 5 sesuai dengan hal yang disampaikan 

oleh pimpinan dari hasil wawancara, bahwa pihak perusahaan memang 

tidak memberikan pesangon. Alasan informan  9 meninggalkan perusahaan 

bisa dikaitkan dengan teori menurut Morgan, (2016) mengenai faktor yang 

membuat karyawan tetap bertahan di perusahaan adalah salah satunya gaji 

karyawan. Bahwa gaji pokok yang diberikan kepada karyawan memiliki 

dampak yang tinggi bagaimana nantinya karyawan untuk tetap tinggal atau 

meninggalkan perusahaan.  

 

4.5.1.6 Informan 6 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 yang tergolong 

karyawan generasi X dalunya informan 6 bekerja sebagai sopir bus malam, 

bekerja di PT. XX  selama 22 tahun. Untuk dapat mengetahui alasan 
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karyawan keluar dari PT. XX, dilakukan wawancara dengan menggunakan 

panduan pertanyaan yang diberikan kepada Informan 6. Setelah melakukan 

wawancara dengan Informan 6 yang tergolong karyawan generasi X. 

Peneliti dapat menyimpulkan alasan Informan 6 meninggalkan perusahaan 

dikarenakan sistem menajamen mengenai pemberangkatan karyawan sopir 

pariwisata tidak dapat terstruktur dengan baik. Menurut informan 6 

pemberangkatan sopir tidak dijadwalkan dengan baik dan sama rata 

keberangkatannya antar karyawan yang satu dengan yang lainnya. Selain 

hal itu, Informan 6 meninggalkan perusahaan dikarenakan masalah gaji. 

Pemasukannya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari jika keadaaan 

pariwisata sepi atau tidak musim liburan. Terlebih jika Informan 6 tidak 

diberangkatkan maka tidak ada pemasukan sama sekali. Hal itu 

diungkapkan oleh Informan 6 mengatakan :  

“Saya keluar dari perusahaan itu karena saya merasa sistem sistem 

manajemen disana untuk bagian pariwisata kurang tersistem dengan baik. 

Misalnya untuk jatah pemberangkatan itu tidak dijadwalkan dengan sama 

rata berapa kali pemberangkatan dalam satu bulan. Saya faham kalau 

memang kadang pariwisata ramaai kadang juga sepi. Namun kiranya volume 

untuk berangkat nya sopir A dengan B harus sama besar voleme berapa kali 

pemberangkatan dalam satu bulannya. Jadi tidak hanya itu – itu saja”. 

Proses dimana Informan 6 keluar dari perusahaan yaitu membuat 

surat pengunduran diri terlebih dahulu, setelah itu menemui atasan untuk 

mengundurkan diri dari pekerjaannya. Menurut hasil wawancara dengan 

Informan 6, beliau terpaksa keluar dari pekerjaan dikarenakan mengingat 

setiap hariya membutuhkan ekonomi yang cukup untuk kehidupan sehari-

hari. Gaji yang diperoleh tiap bulannya Rp 2.000.000,- walaupun gaji 

tersebut sudah melebihi UMK (Upah Minimum Kota). Namun sistem 

penggajian diperusahaan tersebut tidak bulanan untuk karyawan sopir bis. 

Sehingga jika karyawan tidak diberangkatkan untuk mengemudi tidak akan 

mendapatkan penghasilan. Beda halnya jika Informan 6 sering berangkat 

mengemudi, maka penghasilan bisa mencapai Rp 2.000.000,- tiap bulannya. 

Selain itu Informan 6 ingin mencari pekerjaan yang lain yang pemasukan 
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tiap bulannya tetap. Saat mengundurkan diri, Informan 6 mendapatkan 

pesangon sebesar Rp 3.000.000,- pesangon tersebut diberikan dikarenakan 

menurut perusahaan salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan 

dengan masa kerjanya selama 20 tahun lebih  

Berkaitan dengan alasan Informan 6 keluar dari perusahaan, 

perusahaan juga seharusnya peduli mengenai berbagai kebutuhan dasar 

manusia yang harus terpenuhi. Menurut Branham, (2005) Salah satunya 

kebutuhan untuk merasakan rasa layak dari pekerjaan, dimana seorang 

karyawan sudah beekrja keras, melakukan yang terbaik, berkontribusi 

dengan baik nantinya dihargai dan diakui oleh perusahaan.  

 

4.5.2 Rangkuman Alasan Karyawan Generasi X Keluar dari PT. XX 

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai karyawan generasi X yang 

keluar dari PT. XX, peneliti merangkum alasan – alasan karyawan keluar dari 

PT.XX secara ringkas dalam bentuk tabel. Secara rinci bisa dilihat dalam tabel 

pada halaman selanjutnya :  
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Tabel 4.2 Rangkuman Alasan Keluar Karyawan Generasi X 

NO ALASAN KELUAR 

GENERASI X 

FREKUENSI 

ALASAN 

KELUAR 

(%) 

NOMOR URUT INFORMAN 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Gaji 
      

4 66 
- Gaji tidak bulanan 

- Gaji tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari – hari       

- Penghasilan tidak menentu       

2. Mempunyai hutang dengan perusahaan       4 66 

3. Tidak adanya kepercayaan dan keyakinan dari atasan       3 50  

4. 
Sistem manajemen karyawan sopir tidak terstruktur dengan 

baik 
      3 50  

5. Mencari pekerjaan lain       2 33  

6. Armada bus sering mengalami kendala (rusak)       2 33  

7. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)       1 16  

8. 
Karyawan bermasalah dengan atsan, tidak ada penyelesaian 

terbaik yang bisa dilakukan 
      1 16  

Sumber : Data primer yang diolah, (2018) 
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Berikut adalah cara menghitung prosentase alasan keluar karyawan generasi X :  

 

 

Contoh :  

Alasan karyawan keluar pada No 1, alasan mengenai gaji. Karyawan generasi X 

yang memilih alasan gaji terdapat 4 orang, dan jumlah keseluruhan karyawan 

generasi X ada 6 orang. Sehingga perhitungan prosentase alasan keluar sebagai 

berikut : 

 

 

Berdasarkan tabel pada halaman sebelumnya dapat dijelaskan bahwa 

terdapat 8 alasan yang menyebabkan karyawan generasi X keluar dari PT. XX. Di 

peringkat pertama dan kedua dengan prosentase tertinggi 0,66 % peringkat pertama 

yaitu berkaitan dengan gaji (dimana di PT. XX gaji diberikan tidak bulanan, gaji 

tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta penghasilan tidak menentu) dan untuk 

alasan yang kedua karyawan banyak mempunyai hutang dengan perusahaan. Kedua 

hal alasan tersebut sangat berkaitan dikarenakan gaji yang diberikan perusahaan 

tidak dapat mencukupi para karyawan dengan demikian karyawan banyak yang 

tidak sanggup melunasi hutang dan memutuskan untuk keluar dari perusahaan. 

Karyawan yang mempunyai hutang dengan perusahaan dikarenakan kehidupan 

pribadi karyawan berubah, yaitu sudah mempunyai beban menanggung kebutuhan 

anak dan istri.  

Pada peringkat ketiga dan empat dengan prosentasi 0,50 % yaitu tidak 

adanya kepercayaan dan keyakinan dari atasan dan peringkat ke empat yaitu sistem 

manajemen sopir tidak terstruktur dengan baik. Tidak adanya kepercayaan dan 

keyakinan dari atasan biasanya juga disebabkan oleh faktor internal dan eksternal  

dalam perusahaan. Penyebab tersebut bisa juga disebabkan dari karyawan. 

Misalnya kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan yang menyebabkan 
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karyawan tidak dapat dipercayai kembali oleh atasan. Selain itu dimana sistem 

manajemen sopir tidak terstruktur dengan baik dikarenakan dalam PT.XX 

manajemennya pemberangkatan sopir tidak ada peraturan atau kebijakan khusus 

yang membahas mengenai sistem pemberangkatan sopir.  Selanjutnya di peringkat 

kelima dan enam dengan prosentase 0,33 % yaitu karyawan keluar dikarenkaan 

alasan mencari pekerjaan lain yang lebih baik dan peringkat ke enam yaitu armada 

bus sering mengalami kendala (rusak). Penjelasan dari alasan kelima dan keenam 

saling berkaitan yaitu dimana karyawan memilih untuk meninggalkan tempat 

bekerjanya dikarenakan armada bus yang digunakan dalam operasional bekerja 

sering rusak. Sehingga mengakibatkan karyawan tidak dapat bekerja dengan 

semestinya seperti biasanya. Di peringkat ke tujuh dan delapan dengan prosentase 

terendah yaitu 0,16 % yaitu mengenai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 

dikarenakan perusahaan melakukan pengurangan karyawan dan peringkat delapan 

karyawan bermasalah dengan atasan, tidak ada penyelesaiaan terbaik yang bisa 

dilakukan. 

 

4.5.3 Alasan Keluar Karyawan Generasi Y 

 

4.5.3.1 Informan 7 

Hasil wawancara dengan informan 7 yang tergolong karyawan generasi 

Y dahulunya informan 7 bekerja sebagai sopir bus malam, bekerja di PT. XX  

selama 4 tahun. Untuk dapat mengetahui alasan karyawan keluar dari PT. XX, 

dilakukan wawancara dengan menggunakan panduan pertanyaan yang diberikan 

kepada Informan 7. Setelah melakukan wawancara dengan Informan 7 yang 

tergolong karyawan generasi Y. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Informan 

7 meninggalkan PT. XX dikarenakan alasan gaji yang diterima sedikit sehingga 

tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari, gaji yang diberikan tidak 

sesuai dengan beban pekerjaannya. walaupun Informan 7 belum menikah. Selain 

itu alasan lain yang mengakibatkan informan 7 keluar dari PT.XX dikarenakan 

di PT. XX informan 7 tidak dapat mengembangkan karirnya. Informan 7 merasa 
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bahwa jika nantinya kedepan tidak bisa mengembangkan karir, dilihat dari sisi 

jabatan kerja. Informan 7 tidak merasa kehilangan pekerjaannya karena informan 

7 merasa bahwa keputusan yang sudah diambil adalah langkah terbaik untuk 

kedepannya. Gaji yang diterima oleh informan 7 dahulunya sebesar Rp 

1.500.000,- hingga Rp 2.000.000 per bulan. 

Informan 7 merasa bahwa gajinya masih kurang untuk mencukupi 

kebutuhan. Hal itu diungkapkan oleh Informan 7, dibuktikan berdasarkan hasil 

wawancara :  

“Tidak, karena saya merasa di perusahan tersebut tidak bisa 

mengembangkan karir itu tadi, dan gajinya masih kurang menurut saya”. 

Gaji yang diperoleh informan 7 dahulunya diberikan kepada ibunya dan 

untuk keperluan informan 7. Saat ini informan 7 belum mendapatkan pekerjaan 

lainnya. Masih menunggu pekerjaan lain yang dirasa cocok dengan informan 7 

meliputi gaji, dan beban pekerjaannya. Proses Informan 7 ketika meninggalkan 

perusahaan mengundurkan diri tanpa menemui atasan / bos. Informan 7 ketika 

meninggalkan perusahaan tidak diberikan pesangon oleh PT. XX .Informan 7 

merasa bahwa ketika bekerja di perusahaan tersebut, di usianya yang masih 

terbilang muda merasa bahwa tidak bekerja seperti yang diharapkan (tidak bisa 

mengembangkan karir). Berkaitan dengan hal itu, menurut Branham, (2005) 

salah satu alasan karyawan meninggalkan pekerjaannya juga dapat diukur dari 

tempat bekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan karyawan. Segala harapan 

dan ekspektasi yang ada pada benak karyawan tidak dapat terealisasikan. 

Sehingga kedua alasan tersebut dapat mengakibatkan karyawan keluar dari 

pekerjaannya.  

 

4.5.3.2 Informan 8 

Hasil wawancara dengan informan 8 yang tergolong karyawan generasi Y 

dahulunya informan 8 bekerja sebagai sopir bus malam, bekerja di PT. XX  

selama 7 tahun. Untuk dapat mengetahui alasan karyawan keluar dari PT. XX, 

dilakukan wawancara dengan menggunakan panduan pertanyaan yang diberikan 
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kepada Informan 8. Terdapat beberapa alasan yaitu gaji yang diberikan 

perusahaan kurang, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

Informan 8 ingin mempunyai penghasilan yang lebih. Dikarenakan sistem 

penggajian memang berdasarkan setiap keberangkatan dikalikan jumlah 

berangkat mengemudi sopir bus malam dalam satu minggu. Selain tu kebutuhan 

Informan 8 memang cukup banyak, gaji yang dahulunya diterima digunakan 

untuk menyekolahkan kedua anaknya yang masih duduk di bangku Sekolah 

Dasar, mencukupi kebutuhan sehari – hari dan diberikan kepada orangtuanya. 

Adapun alasan lain Informan 8 keluar dari pekerjaannya karena rekan kerja 

sesama crew ada yang tidak cocok untuk bekerja sama dengannya. Hal itu 

menyebabkan karyawan merasa terbebani dengan pekerjaannya ketika bekerja 

diperusahaan tersebut. Informan 8 tidak merasa kehilangan atas pekerjaannya, 

karena biliau merasa bahwa bisa mendapatkan pekerjaan lainnya diperusahaan 

lain 

Proses infroman 8 ketika keluar dari pekerjaannya dibuktikan dari hasil 

wawancara sebagai berikut :  

“Saya membuat surat pengunduran diri, kemudian saya meminta surat 

pengalaman kerja. Untuk mencari pekerjaan lain di perusahaan jasa transportasi 

lainnya”. 

Informan 8 ketika meningalkan pekerjaannya tidak diberikan pesangon oleh 

atasannya. Berkaitan dengan hal itu, menurut Branham, (2005) salah satu alasan 

karyawan meninggalkan pekerjaannya juga dapat diukur dari tempat bekerja 

tidak sesuai dengan yang diharapkan karyawan. Segala harapan dan ekspektasi 

yang ada pada benak karyawan tidak dapat terealisasikan.  Hal itu dapat 

menyebabkan karyawan tidak bisa mlanjutkan pekerjaanya di PT. XX. 

 

4.5.3.3 Informan 9 

Hasil wawancara dengan informan 9 yang tergolong karyawan generasi Y 

dahulunya informan 9 bekerja sebagai customer service (penjualan tiket) , bekerja 

di PT. XX  selama 6  tahun. Untuk dapat mengetahui alasan karyawan keluar dari 
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PT. XX, dilakukan wawancara dengan menggunakan panduan pertanyaan yang 

diberikan kepada Informan 9. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Informan 9 

meninggalkan PT. XX dikarenakan alasan ingin mencari pekerjaan lain yang 

mempunyai penghasilan lebih dari pekerjaan sebelumnya. Walaupun gaji yang 

didapatkan sudah cukup, namun Informan 9 masih belum merasa puas dan cukup 

atas penghasilannya di PT. XX. Selain itu Informan 9 merasa kurang cocok dengan 

rekan kerjanya sekantor dahulu, dikarenakan teman kerjanya tidak berkenan untuk 

bergantian shift apabila Informan 9 ada keperluan, selain itu rekan kerjanya 

terkadang memfitnah teman kerjanya hal yang lebih parah menurut informan 9 

rekan kerjanya yaitu sering mencari muka di depan atasan. Informan 9 ketika 

meninggalkan perusahaannya merasa kehilangan atas pekerjannya. Informan 9 

adalah lulusan SMA (Sekolah Menengah Keatas), menurt beliau, saat ini jarang 

sekali perusahaan perorangan yang mau menggaji lulusan SMA dengan nilai uoah 

Rp 2.000.000an. namun menurut hasil wawancara dengan informan 9, tidak 

semuanya informan 9 yang lulusan SMA digaji Rp 2.000.000,-. Di PT. XX 

penggajian staff kantor berdasarkan keloyalan kerja karyawan. Semakin lama 

bekerja di perusahaan tersebut, nilai nominal upah gaji yang diberikan semakin 

tinggi.  

Gaji yang diterima saat masih bekerja di PT. XX sebesar Rp 2.350.000,-/ 

bulan. Gaji yang diterima digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan 

membeli perlengkapan kebutuhan pribadi. Proses informan 9 ketika meninggalkan 

pekerjaannya yaitu sebelum keluar dari PT. XX , informan 9 sudah mendapatkan 

pekerjaan di perusahaan lainnya. Kemudian informan 9, membuat surat 

pengunduruan diri, dan menemui atasan untuk mengundurkan diri dari PT. XX.  

Ketika Informan 9 meninggalkan perusahaan, tidak mendapatkan pesangon dari 

pihak perusahaan, dikarenakan mengundurkan diri dari perusahaan. Di usia yang 

masih terbilang muda 25 tahun, informan 9 masih bisa mencari pekerjaan ditempat 

lain. Proses ketika meninggalkan PT. XX yaitu terlebih dahulu sharing atau 

bercertita kepada atasannya, kemudian membuat surat pengunduran diri. Menurut 

Adnamazida R, (2012) jika dalam tempat kerja terdapat permasalahan dengan rekan 
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kerja maupun atasan hal tersebut dapat mengakibatkan karyawan keluar dari 

perusahaan.  

 

4.5.3.4 Informan 10 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 10 yang tergolong karyawan 

generasi Y dahulunya informan 10 bekerja sebagai sopir bus malam, bekerja di PT. 

XX  selama 4 tahun. Untuk mengetahui alasan karyawan keluar dari PT. XX, 

dilakukan wawancara dengan menggunakan panduan pertanyaan yang diberikan 

kepada Informan 10 yang dulunya bekerja sebagai Customer service (pelayanan 

tiket). Setelah melakukan wawancara dengan Informan 10 yang tergolong 

karyawan generasi Y. Hasil wawancara dapat disimpulkan terdapat dua alasan 

Informan 10 keluar dari perusahaan yaitu diberhentikan oleh perusahaan terkait 

dengan pengurangan karyawan yang dilakukan PT. XX. Informan 10 merasa rugi 

atas kehilangan pekerjaannya. Diarenakan pekerjaan tersebut adalah sumber rejeki 

informan 10. Gaji yang dahulunya diterima oleh informan 10 adalah Rp 2.350.000. 

gaji yang di dapatkan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari- hari antara 

lain membeli makanan, minuman, dan membayar uang sewa kos.  

Selain itu Informan 10 juga menyampaikan bahwa sebelum dirinya 

diberhentikan dari pekerjaanya, saat itu perusahaan sering telat dalam menggaji 

karyawannya. Hal itu diungkapkan oleh Informan 10 ketika diwawancarai, berikut 

adalah kutipan hasil wawancara :  

“Aku keluar dari perusahaan itu karena dulu aku diberhentikan oleh perusahaan 

terkait pengurangan karyawan. Nah disitu aku juga ikut terpilih untuk pengurangan 

karyawan. Ya mau bagaimana lagi memang sudah takdirnya diberhentikan oleh 

perusahaan XX”. 

“Kenapa perusahaan itu melakukan pengurangan karyawan mbak?”. 

“Aku kurang faham kenapa alasannya, tapi dulu aku ya memang dapat surat 

pemberhentian dari perusahaan. Dulu itu waktu aku disitu memang sering telat 

gajinya. Mungkin perusahaan melakukan pengurangan karyawan ya bisa jadi 

terkait hal itu, tidak mampu menggaji karyawan semuanya secara bersamaan”. 
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Proses Informan 10 meninggalkan perusahaan yaitu diberi surat pemberhentian 

kerja dari pihak perusahaan, kemudian meminta surat pengalaman kerja guna 

mencari pekerjaan di perusahaan lain untuk kedepannya. Gaji yang diterima oleh 

Informan 10 memang sudah cukup, namun dalam pemberian gajinya sering telat. 

Katika meninggalkan pekerjaannya, informan 10 diberikan pesangon oleh pihak 

PT. XX sebesar Rp 2.000.000,-. Menurut infoman 10, walaupun pesangon yang 

diberikan tidak sesuai, namun informan 10 mensyukuri atas segalanya.  

 

4.5.3.5 Informan 11 

Hasil wawancara dengan informan 11 yang tergolong karyawan generasi Y 

dahulunya informan 11 bekerja sebagai customer service (pelayanan penjualan 

tiket), bekerja di PT. XX  selama 22 tahun. Untuk dapat mengetahui alasan 

karyawan keluar dari PT. XX, dilakukan wawancara dengan menggunakan 

panduan pertanyaan yang diberikan kepada informan 11. Setelah melakukan 

wawancara dengan Informan 11 yang tergolong karyawan generasi Y. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa Informan 11 

meninggalkan PT. XX dikarenakan  diberhentikan oleh perusahaan. Selain itu 

menurut penjelasan dari Informan 11 bahwa dahulunya sebelum diberhentikan 

oleh perusahaan, Informan 11 sering mengalami keterlambatan dalam pemberian 

gaji. Berikut hasil wawancara yang diungkapkan oleh Informan 11 : 

“Aku keluar dari perusahaan itu kaena aku diberhentikan dari perusahaan 

mbak pengurangan karyawan. Waktu itu memang perusahaan tidak memberikan 

gaji saya selama 2bulan. Mungkin karena ada alasaan tertentu kenapa perusahaan 

memberhentikan saya dari perusahaan yaitu memang perusahaan sudah tidak bisa 

menggaji karyawannya secara bersamaan di hari yang sama. Ada yang sudah digaji 

dibulan itu ada juga yang belum digaji bisa sampe 2 bulan hingga 3 bulan.” 

Informan 11 ketika diberhentikan dari perusahaan merasa kehilangan atas 

pekerjaannya selama ini. Gaji yang dahulunya diterima sebesar Rp 2.700.000,- gaji 

yang di dapatkan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membantu 

orang tua untuk membiayai sekolah kedua adiknya, dan selebihnya untuk 

kebutuhan pribadi yaitu membeli kosmetik, dan ke mall. Pengalaman buruk yang 
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pernah dialami oleh informan 11 yaitu dimarahin oleh atasan ketika telat membuat 

laporan keuangan bulanan. Proses Informan 11 ketika meninggalkan perusahaan 

yaitu terlebih dahulu Informan 11 diberi informasi terlebih dahulu oleh ketua 

bagian, kemudian Informan 11 menemui atasan. Alasan perusahaan menghentikan 

hubungan kerja dengan Informan 11 adalah perusahaan melakukan pengurangan 

karyawan, terlebih lagi usia Informan 11 masih tergolong muda, dengan begitu 

alasan perusahaan melakukan PHK pada Informan 11 di usianya 29 tahun dengan 

harapan masih bisa mencari pekerjaan diperusahaan lainnya.  Bukti dilakukannya 

pengurangan karyawan karena perusahaan tidak bisa menggaji karyawan secara 

bersamaan untuk keseluruhan dalam jangka waktu satu bulan. Saat di PHK oleh 

perusahaan Informan 11 diberikan pesangon perusahaan Rp 3.000.000,- atas 

ucapan terimakasih atas pengabdian kerjanya selama tujuh tahun di PT. XX. 

 

4.5.3.6 Informan 12 

 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 12 yang tergolong 

karyawan generasi Y dahulunya informan 12 bekerja sebagai customer service 

(playanan pariwisata), bekerja di PT. XX  selama 10 tahun. Terdapat beberapa 

alasan informan 12 meninggalkan pekerjaannya dikarenakan merasa sering 

dimarahi oleh atasan,  dan tidak cocok dengan rekan kerja sekantornya. Hal itu 

diungkapkan oleh Informan 12 ketika diwawancarai : 

“Aku keluar dari perusahaan itu karena aku tidak tahan sama sikap bosnya. 

Kadang itu bosnya mudah marah. Dan sering memarahi saya apabila ada 

kesahalahan kinerja atau kadang kalau telat laporan marah – marah yang hingga 

menyudutkan saya. Saya dikira mengambil uang setoran dll dek. Selain itu saya 

tidak kerasan dengan sikap teman saya satu kantor ada satu laki-laki yang sering 

sekali memfitnah saya di depan atasan saya. Yang mengakibatkan saya sering 

dimarahi oleh atasan saya.” 

Informan 12 ketika meninggalkan pekerjaannya sangat merasa kehilangan, namun 

informan 12 merasa tidak tahan dengan sikap atasan yang sering memarahinya. Saat 

ini informan 12 bekerja mempunyai usaha jasa transportasi. Gaji yang diperoleh 
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informan 12 sebesar Rp 3.250.000. gaji yang dahulunya di dapatkan digunakan 

untuk membiayai sekolah, membiayai orang tua, sisanya untuk mencukupi 

kebutuhan sehari- hari. 

Proses Informan 12 mengundurkan diri yaitu ketika Informan 12 merasa dalam 

waktu satu minggu berturut-turut merasa sering dimarahi oleh atasan, kemudian 

ketika pada waktu lain Informan 12 dipanggil untuk menghadap atasan dan atasan 

memarahinya. Pada hari itu juga informan 12, pamit untuk mengundurkan diri. 

Kemudian keesokan harinya Informan 12 sudah tidak lagi berangkat bekerja ke 

kantor. Informan 12 ketika meninggalkan PT. XX tidak mendapatkan pesangon dari 

perusahaan.  

Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Informan 12, menurut 

Adnamazida R, (2012) salah satu penyebab karyawan keluar dari perusahan yaitu 

karyawan bermasalah dengan atasan dan tidak ada penyelesaian terbaik yang bisa 

dilakukan. Tidak jelas siapa yang salah dan siapa yang bersikap benar, kejadian 

seperti ini memang bisa menyebabkan karyawan keluar dari perusahan. 

Diakrenakan kesalahpahaman bisa mengakibatkan karyawan tidak betah dengan 

sikap atasan. 

 

4.5.3.7 Informan 13 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 13 yang tergolong karyawan 

generasi Y dahulunya informan 13 bekerja sebagai sopir bus malam, bekerja di 

PT. XX  selama 6 tahun. Setelah melakukan wawancara dengan Informan 13 

yang tergolong karyawan generasi Y. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

Informan 13 meninggalkan PT. XX dikarenakan  informan  mendengar bahwa 

perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Hal tersebut diungkapkan oleh 

Informan 13 dalam wawancara, berikut adalah kutipan ungkapan Informan 13 : 

“Aku keluar dari perusahaan itu karena saat itu saya mendengar bahwa 

perusahaan akan mengalami bangkrut. Bukannya saya tidak setia sama perusahaan, 

tapi saya juga memikirkan kebutuhan untuk kedepannya mbak.” 
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“Contoh kecil, itu biasanya menggaji karyawan bisa telat, jauh dari tanggal 

biasanya. Kemudian bahkan gajinya tidak turun pada bulan itu.”  

Informan 13 ketika meninggalkan pekerjaannya merasa kehilangan dengan 

pekerjaannya. Namun menurut informan 13 penghasilan sebagai sopir bus malam 

cukup memuaskan. Kelebihan atau kemampuan yang dimiliki oleh informan 13 

dalam bidang jasa transportasi sebagai sopr, digunakan untuk mencari pekerjaan di 

perusahaan lain dalam bidang yang sama. Gaji diperoleh setiap bulannya adalah Rp 

2.500.000,- . gaji yang di dapatkan digunakan untuk membiayai sekolah, 

menabung, diberikan kepada orang tua dan untuk kebutuhan sehari-hari. Informan 

13 ketika meninggalkan pekerjaannya tidak mendapatkan pesangin dari PT. XX.  

Proses Informan 13 meninggalkan perusahan yaitu membuat surat pengunduran 

diri, dan berpamitan dengan atasan. Setelah keluar dari pekerjaan tersebut, 

Informan 13 mencari pekerjaan lain yang masih satu bidang dengan jasa 

transportasi di perusahaan lain. Menurut Adnamazida R, (2012) jika karyawan 

mendengar kabar bangkrutnya perusahaan adalah sebuah berita yang benar, 

sepertinya bukan pilihan buruk kalau karyawan segera hengkang dari pekerjaannya.  

 

4.5.3.8 Informan 14 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 14 yang tergolong karyawan 

generasi Y dahulunya informan 14 bekerja sebagai sopir bus malam, bekerja di PT. 

XX  selama 8 tahun. Untuk dapat mengetahui alasan karyawan keluar dari PT. XX, 

dilakukan wawancara dengan menggunakan panduan pertanyaan yang diberikan 

kepada informan 11. Setelah melakukan wawancara dengan Informan 11 yang 

tergolong karyawan generasi Y. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa informan 11 yang meninggalkan PT. XX dikarenakan  alasan 

tidak pernah diberangkatkan oleh pihak kantor (bagian customer service 

pariwisata), serta ingin mempunyai pemasukan yang lebih dikarenakan gajinya 

tidak mencukupi kebutuhan. Selain itu informan 11 memutuskan untuk mencari 

pekerjaan lain yang bisa mempunyai penghasilan tetap untuk pemauskan tiap 
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bulannya. Gaji yang di dapatkan dahulunya sebesar Rp 2.500.000,- uang tersebut 

digunakan untuk membiayai sekolah dan diserahkan sepenuhnya kepada isterinya.  

Proses informan 14 ketika meninggalkan perusahaan yaitu mulanya informan 

14 hampir selama 2 bulan penuh tidak mendapat job untuk pariwisata. Setelah itu 

informan 14 memutuskan untuk tidak lagi bekerja di PT. XX, dengan cara tidak 

memberi kabar perusahaan. Hal yang dilakukan selanjutnya yaitu langsung 

melamar di perusahaan lain di jasa transportasi sebagai sopir bus. Informan 14 

ketika meninggalkan perusahaan tidak diberikan pesangon oleh pihak perusahaan 

dikarenakan mengundurkan diri. 

 

4.5.3.9 Informan 15 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 15 yang tergolong 

karyawan generasi Y dahulunya informan 15 bekerja sebagai customer service 

(pelayanan pariwisata), bekerja di PT. XX  selama 11 tahun. Untuk dapat 

mengetahui alasan karyawan keluar dari PT. XX, dilakukan wawancara dengan 

menggunakan panduan pertanyaan yang diberikan kepada informan 15. Setelah 

melakukan wawancara dengan Informan 15 yang tergolong karyawan generasi Y 

yang dulunya bekerja sebagai cutomer service (pelayanan pariwisata). 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa informan 15 

meninggalkan PT. XX dikarenakan alasan bahwa informan 15 merasa terbebani 

dengan pekerjaannya. Hal itu dibuktikan berdasarkan hasil wawancara sebagai 

berikut : 

“Ada banyak pertimbangan dulu ketika aku mengundurkan diri dari 

perusahaan itu, yang pertama aku tuh gak cocok sama teman rekan kerja aku 

yang sesama di bagian pariwisata. Dia enggak bisa diajak bekerja sama, maunya 

menang sendiri, pembuatan laporan ditimpalin ke aku semuanya. Jadi aku 

merasa kayak enggak bisa nih jalan kedepan sama orang yang begini. Aku 

enggak betah aja gitu ngeliat sikap teman kerja aku itu”. 

“Apa ada alasan lain kenapa Anda meninggalkan perusahaan itu ?” 
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“Ada sihhh, alasan paling mendukung yang kedua yaitu aku sering 

dimarahina atasan akuh untuk dua bulan belakangan itu. Selama dua bulan 

hampir setiap pagi aku dimarahin oleh atasan. Dari yang masalah spela, sampai 

jadi masalah lain-lainnya dibawa-bawa. Jadi semua serba salah gitu akunya, dari 

yang berangkat kerja jam 8 itu aku jam 8 telat sedikit bisa kena amukan, laporan 

telat kena amukan. Selama saya bekerja sebelas tahun di perusahaan itu, kali itu 

aku baru, merasa kenapa nih atasan saya bisa begini marah setiap hari. Saya 

enggak tahan dengan sikap bos saya itu”.   

Gaji yang di dapatkan ketika masih bekerja di PT. XX yaitu sebesar Rp 

3.000.000,-. Gaji yang di dapatkan digunakan untuk mencukupi kebutuhan 

kehidupan sehari-hari. Pengalaman buruk yang pernah dialami oleh informan 15 

ketika masih bekerja di PT. XX adalah dimarahin oleh atasan. 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa informan 15 meninggalkan 

perusahaan karena tidak nyaman dengan situasi dan kondisi di pekerjaan 

terdapat permasalahan dengan atasan dan tidak ada penyelesaian yang bisa 

dilakukan. Selain itu juga informan 15 merasa keberatan dengan tanggung jawab 

pekerjaannya sehingga informan 15 terbebani dengan pekerjaan tersebut. 

Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh informan 15 saat 

meninggalkan perusahaan ada kaitannya dengan teori Menurut Branham, (2005) 

bahwa alasan penyebab karaywan keluar dari perusahaan salah satunya adalah 

stress terhadap pekerjaan dan kehidupan sehari-hari tidak seimbang dengan 

pekerjaan. Proses ketika informan 15 meninggalkan perusahaannya yaitu 

mengirimkan surat pengunduran diri kerja kepada atsan atau bos melalui via 

email. Setelah itu informan 15 keesokan harinya tidak hadir dikantor.  

 

4.5.4 Rangkuman Alasan Karyawan Generasi Y Keluar dari PT. XX 

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai karyawan generasi Y yang 

keluar dari PT. XX, peneliti merangkum alasan – alasan yang menyebabkan 

karyawan generasi Y meninggalkan perusahaan. Secara rinci bisa dilihat dalam 

tabel pada halaman selanjutnya : 
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Tabel 4.3 Rangkuman Alasan Keluar Karyawan Generasi Y 

 

NO ALASAN KELUAR 

GENERASI Y 

FREKUENSI 

ALASAN 

KELUAR 

(%) 

NOMOR URUT INFORMAN 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 

Stress Terhadap Pekerjaan 

         

5 55  

- Karyawan merasa terbebani dengan 

pekerjaannya 

- Tempat bekerja tidak sesuai yang 

diharapkan 
         

2. 

Gaji 

         

4 44  

- Gaji diberikan tidak tepat pada 

waktunya 

- Gaji tidak sesuai yang diharapkan 

karyawan 
         

3. Mencari pekerjaan lain           3 33  
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Lanjutan Tabel 4.3 Rangkuman Alasan Keluar Karyawan Generasi Y 

            

4. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)          2 22  

5. Karyawan bermasalah dengan atasan, tidak 

ada penyelesaian terbaik yang bisa dilakukan 
         2 22  

6. Karyawan mendengar kabar perusahaan 

bangkrut 
         1 11  

7.  Tidak ada peluang untuk mengembangkan 

karir 
         1 11  

Sumber : Data primer yang diolah, (2018) 
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Berikut adalah cara menghitung prosentase alasan  keluar karyawan 

generasi Y :  

 

 

Contoh :  

Alasan karyawan keluar pada No 1, alasan stress terhadap pekerjaan. 

Karyawan generasi Y yang memilih alasan strees terhadap pekerjaan 

terdapat 5 orang, dan jumlah karyawan generasi Y ada 9 orang. Sehingga 

perhitungan prosentase alasan keluar sebagai berikut : 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3, terdapat 7 alasan karyawan generasi Y keluar 

dari perusahaan. Dari kedelapan alasan tersebut, alasan karyawan generasi 

Y keluar dari PT. XX di peringkat pertama dengan prosentase tertinggi 0,55 

% yaitu karyawan stress terhadap pekerjaannya dikarenakan karyawan 

terbebani dengan pekerjaannya, dan tempat kerja tidak sesuai dengan yang 

diharapakan. Selanjutnya pada peringkat kedua 0,44% yaitu dengan alasan 

gaji dan karyawan stress terhadap pekerjaannya. Permasalahan gaji yang 

dimaksud oleh para informan mengenai pemberian gaji yang tidak tepat 

pada waktunya, selain itu gaji yang diberikan juga tidak sesuai dengan yang 

diharapkan karyawan. Adapun alasan lain di peringkat ketiga dengan 

prosentasi 0,33 % yaitu para informan keluar dari perusahaan dikarenakan 

ingin mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan yang diharapkan. 

Kemudian di peringkat ke empat dan lima dengan prosenase 0,22 % yaitu 

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dikarenakan perusahaan melakukan 

pengurangan karyawan, dan peringkat kelima yaitu karyawan mempunyai 

masalah dengan atasan, tidak ada penyelesaian terbaik yang bisa dilakukan. 

Pada peringkat enam dan tujuh dengan prosentase 0,11 % yaitu karyawan 
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mendengar bahwa perusahaan bangkrut dan peringkat ketujuh yaitu di 

PT.XX karyawan tidak dapat mengembangkan karir. 

 

4.5.5 Sintesa Alasan Keluar Karyawan Generasi X dan Generasi  

Berdasarkan pada uraian sebelumnya yang menjelaskan mengenai alasan 

karyawan generasi X dan Y keluar dari PT. XX. Selanjutnya peneliti 

menyandingkan alasan keluar karyawan generasi X dan generasi Y sehingga 

dari kedua generasi tersebut dapat dilihat secara seksama perbedaan maupun 

persamaan alasan – alasan yang menyebabkan karyawan generasi X dan 

kayawan generasi Y keluar dari perusahaan. Sintesa dari kedua generasi 

tersebut, menjelaskan mengenai alasan – alasan keluar karyawan generasi X 

dan generasi Y, generasi X dan Y tersebut mempunyai persamaan dan 

perbedaan alasan – alasan yang menyebabkan karyawan keluar dari PT. XX. 

Pada tabel 4.4 yang ditampilkan pada halaman selanjutnya bahwa alasan 

karyawan generasi X keluar dari perusahaan terdiri dari 8 alasan yaitu, 1) Gaji, 

2) Mempunyai hutang dengan perusahaan, 3) Tidak adanya kepercayaan dan 

keyakinan dari atasan, 4) Sistem manajemen karyawan sopir tidak terstruktur 

dengan baik, 5) Mencari pekerjaan lain, 6) Armada bus yang serik mengalami 

kendala (rusak), 7) PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan 8)  Karyawan 

bermasalah dengan atasan, tidak ada penyelesaian terbaik yang bisa dilakukan. 

Dari kedelapan alasan tersebut prosentase tertinggi yaitu 66% dengan alasan 

karyawan keluar gaji dan mempunyai hutang dengan karyawan. Dari kedua 

alasan tersebut yang mempunyai prosentase tertinggi saling mempunyai 

keterkaitan dimana gaji adalah faktor utama yang dubutuhkan oleh karyawan. 

Apabila gaji yang diberikan perusahaan mengalami kendala, maka dapat 

mempengaruhi kebutuhan ekonomi para karyawan. Sesuai dengan ciri-ciri 

karakteristik karyawan generasi X bahwa generasi X cenderung loyal terhadap 

pekerjaan, mandiri, serta menghitung segala kinerja dengan kontribusi nominal 

yang seimbang. 
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Berbeda dengan karyawan generasi Y terdapat 7 alasan karyawan keluar 

dari perusahaan yaitu, 1) Stress terhadap pekerjaan, 2) Gaji, 3) Mencari 

pekerjaan lain, 4) PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 5) Karyawan bermasalah 

dengan atasan tidak ada penyelesaian terbaik yang bisa dilakukan, 6) Karyawan 

mendengar kabar perusahaan bangkrut, dan 7) Tidak ada peluang untuk 

mengembangkan karir. Dari ketujuh alaan diatas alasan yang mendominasi 

karyawan generasi Y keluar dari perusahaan adalah alasan stress terhadap 

pekerjaan, dimana karyawan merasa terbebani dengan pekerjaannya, serta 

tempat bekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan karyawan. Sesuai dengan 

ciri-ciri jarakteristik karyawan generasi Y dimana generasi Y lebih cenderung 

menginginkan status pekerjaan yang jelas. Hal tersebut berarti bahwa 

karyawan generasi Y dalam menginginkan status pekerjaan yang jelas, harus 

merasa nyaman dalam pekerjaannya, baik pekerjaan maupun kondisi kerja 

dalaam organisasi.  

Sintesa alasan karyawan generasi X dan Y yang sudah dijelaskan bahwa 

sebenarnya alasan kedua generasi tersebut memiliki perbedaan dan persamaan. 

Persamaan alasan keluar karyawan generasi X dan Y yaitu terkait dengan hal 

gaji, mencari pekerjaan lain, PHK (Pemutusan Hubungan Pekerjaan), dan 

Karyawan bermasalah dengan atasan. Lain hal nya perbedaan alasan keluar 

karyawan generasi X dan Y seperti yang sudah dijelaskan pada halaman 

sebelumnya bahawa perbedaan dari kedua generasi tersebut disebabkan dari 

kondisi kehidupan setiap individunya. Secara rinci bisa dilihat dalam tabel 4.4 

pada halaman selanjutnya : 
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Tabel 4.4 Sintesa Alasan Keluar Karyawan Generasi X dan Generasi Y 

 

NO ALASAN KELUAR GENERASI X FREKUENSI 

ALASAN 

KELUAR 

(%) 

ALASAN KELUAR GENERASI Y FREKUENSI 

ALASAN 

KELUAR 

(%) 

1. Gaji 4 66  Stress terhadap pekerjaan 5 55  

2. Mempunyai hutang dengan perusahaan 4 66  Gaji 4 44  

3. 
Tidak adanya kepercayaan dan 

keyakinan dari atasan 
3 50 Mencari pekerjaan lain 3 33  

4. 
Sistem manajemen karyawan sopir tidak 

terstruktur dengan baik 
3 50 PHK (Pemutusan Hubungan Kerja 2 22  

5. Mencari pekerjaan lain 2 33  
Karyawan bermasalah dengan Atasan, 

tidak ada penyelesaian terbaik 
2 22  

6. 
Armad bus sering mengalami kendala 

(rusak) 
2 33  

Karyawan mendengar kabar perusahan 

bangkrut 
1 11  

7. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 1 16  

Tidak ada peluang untuk 

mengembangkan karir 
1 11  

8. 

Karyawan bermasalah dengan atasan, 

tidak ada penyelesaian terbaik yang bisa 

dilakukan 

1 16  

 Sumber : Data primer yang diolah, (2018)


