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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

 

      Peranan sumber daya manusia (SDM) dalam perusahaan sangatlah 

penting, pada era perkembangan sekarang ini SDM dipandang sebagai aset. 

Setiap proses produksi barang maupun jasa membutuhkan SDM dalam setiap 

pengerjaanya. Menurut Priyono (2010) Organisasi merniliki beberapa sumber 

daya untuk  meningkatkan  proses  produksi,  metode  atau  strategi  yang  

digunakan   untuk   beroperasi,   manusia   dan   sebagainya.  Diantara  

berbagai  macam  sumber  daya  tersebut,  manusia  atau  sumber  daya  

manusia  (SDM)  merupakan  elemen  yang  paling  penting. Kebutuhan 

perusahaan yang sedang berkembang akan SDM yang berkualitas juga 

semakin meningkat. Disisi lain para karyawan juga akan memilih kesesuaian 

perusahaan yang lebih mapan. Perusahaan perlu mengatur manajemen SDM 

sebaik mungkin guna memenuhi tujuan perusahaan. SDM yang potensial 

perlu dipertahankan agar tidak berdampak pada perpindahan karyawan 

(turnover). Menurut Faslah (2010) mengundurkan diri dari tempat kerja atau 

berpindah kerja (turnover) merupakan salah satu pilihan jika seorang 

karyawan sudah merasa tidak cocok atau tidak sesuai dengan sesuatu yang 

diharapakan dari  tempat kerjanya. 

       Mathis dan Jackson (2003) mendefinisikan turnover adalah suatu proses 

saat karyawan mengundurkan diri dari  organisasi dan posisi pekerjaan 

karyawan yang sebelumnya harus digantikan oleh orang lain. Sebelum 

melakukan turnover   karyawan memiliki intensi yang disebut juga dengan 
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keinginan yang ditandai dengan perilaku seperti  pikiran untuk berhenti 

bekerja usaha mencari pekerjaan baru, intensi untuk berhenti bekerja atau 

tetap bertahan dan kemudian adalah memutuskan berhenti bekerja (Hartati, 

2018 ) 

      Intensi turnover yang terus bertumbuh pada karyawan akan 

mengakibatkan merosotnya semangat kerja. Keluarnya seseorang karyawan 

dapat mempengaruhi semangat kinerja karyawan lain. Karyawan yang 

sebelumnya masih bekerja akan mulai mencari pekerjaan lain lalu dapat 

mengakibatkan karyawan lain untuk keluar  (Jannah, 2007). Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Dewantoro dan Purba (2018) memperoleh kesimpulan 

jika generasi milenial yang berusia 22-32 tahun lebih memiliki kecenderungan 

untuk melakukan  turnover  dibanding dengan generasi X yang berusia 33-51 

tahun. Sedangkan pada tahun 2018 ini generasi milenial diprediksi akan 

menguasai lapangan pekerjaan di Indonesia. Menurut Andini (2006) Intensi 

keluar (turnover intentions) dapat diartikan yaitu pergerakan tenaga kerja 

keluar dari organisasi. Tingkat intensi turnover yang tinggi akan menimbulkan 

dampak negatif bagi organisasi, hal ini seperti menciptakan ketidakstabilan 

dan ketidakpastian (uncertainity) terhadap kondisi tenaga kerja dan 

peningkatan biaya sumber daya manusia Terjadinya  turnover dipengaruhi 

oleh banyak faktor. 

    Faktor yang mempengaruhi terjadinya turnover terdapat dua faktor, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi  aspek 

lingkungan dan aspek individu. Sedangkan  faktor internal meliputi budaya 

organisasi, gaya kepemimpinan, kompensasi, kepuasan kerja, dan karir 

(Mobley, 2011). Menurut Robbins (2006) budaya organisasi yang kuat 
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memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku karyawan dan secara 

langsung  dapat menanggulangi masalah turnover. 

      Budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang berkembang dalam sebuah 

organisasi, dan nilai-nilai tersebut digunakan untuk mengarahkan perilaku 

seluruh anggota organisasi (Soedjono, 2005). Budaya organisasi memiliki 

beberapa karakteristik, yakni : struktur, hierarki status, peran, norma dan 

aturan, kepemimpinan dan kesatupaduan (Tampubolon, 2015). Perusahaan 

PT Nasmoco Solo Baru  memiliki nilai- nilai budaya perusahaan sebagai 

berikut :  

a. Apel Pagi sebelum bekerja yang berisi doa pagi, saling sapa, 

pengumunan dan menyanyikan Mars Nasmoco. 

b. Setiap awal bulan diadakan apel akbar yang dihadiri oleh PT New 

Ratna Motor dan PT Nasmoco Solo Baru. 

c. Lebih mengutamakan reward atau penghargaan bagi karyawan yang 

berprestasi daripada punishment atau hukuman bagi karyawan yang 

melanggar peraturan. 

d. Berorientasi pada kepuasan pelanggan. 

e. Jika ada masalah segera di follow up atau ditindaklanjuti untuk 

mencari solusinya. 

f. Komunikasi dengan intensitas tinggi untuk mengurangi miss 

understanding. 

       Budaya organisasi yang tinggi membuat karyawan merasa nyaman ketika 

berada ditempat kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka dan 

mengurangi keinginan untuk berpindah ke perusahaan lain (Mapasa, 2016). 

Menurut Novliadi (2008) budaya yang tinggi memiliki nilai – nilai utama 
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sebuah organisasi yang tertanam pada karyawan, yang akan mengurangi 

intensi karyawan untuk melakukan turnover. Kenyataanya di salah satu 

organisasi di kota Solo  ditemukan permasalahan intensi turnover  pada 

karyawan. 

      Sehubungan dengan pembahasan tersebut peneliti melakukan 

wawancara dan survey di sebuah Organisasi P.T Nasmoco Solo Baru saat ini 

sedang melakukan pengembangan pada karyawan. Pada saat ini organisasi 

tersebut  sedang mengalami permasalahan yaitu banyaknya karyawan yang 

berniat untuk mengundurkan diri.  

      Peneliti melakukan wawancara  yang dilakukan pada bulan Desember 

2017 dengan tiga karyawan pada devisi CRC dan dua Admin yang 

memaparkan bahwa masalah yang  paling sering terjadi adalah keluar 

masuknya karyawan. Jumlah total karyawan  adalah 80 karyawan. Sepanjang 

tahun 2017 terdapat 10 karyawan yang mengundurkan diri  dari perusahaan, 

diantaranya ada tiga  junior marketing, dua sales , dua admin , satu teknisi  

dan tiga staff.  Menurut hasil wawancara 7 dari 10 karyawan mengundurkan 

diri karena kondisi lingkungan kerja yang buruk.  

       Laju turnover dapat dirumuskan dalam persentase sebagai berikut: 

jumlah karyawan yang keluar dalam satu tahun terkahir, kemudian 

dibandingkan jumlah karyawan keseluruhan lalu dikalikan 100. Jumlah 

karyawan yang keluar sepanjang periode Januari – Desember 2017 ada 10 

orang. Sementara jumlah karyawan pada bulan Januari 2018 adalah 80 

karyawan. Sehingga jika di presentaskan menjadi 12.5%. Dengan demikian 

angka tersebut dinyatakan tinggi karena melebihi angka 10%  (Ridlo, 2012). 
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      Dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti melalui Google Form pada 

bulan desember 2017 dengan jumlah pengisi survey 18 karyawan sebagai 

berikut :  

Jabatan  Jumlah Karyawan  

Admin 2 

Sales 1 

Marketing 3 

CRC 1 

Customer Service 1 

Teknisi 3 

Staff  7 

 

       Berdasarkan hasil survey tersebut ditemukan permasalahan yaitu 

beberapa karyawan mengungkapkan tidak betah dalam lingkungan pekerjaan 

saat ini, gaji , jam kerja yang melebihi batas normal. Hasil survey tersebut 

menurut peneliti merupakan penyebab timbulnya intensi turnover. Kemudian 

ada salah satu permasalahan yaitu kinerja karyawan yang tidak mendapat 

penghargaan dari atasan membuat karyawan merasa tidak di apresiasi yang 

menyangkut budaya organisasi, menurut Moeljono ( dalam Chatab, 2007) 

mengungkapkan jika pemberian reward merupakasan salah satu aspek yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya budaya organisasi. Permasalahan yang 

dipaparkan tersebut bertentangan dengan salah satu nilai budaya perusahaan 

yang mengungkapkan lebih mementingan reward dibanding punishment. 

       Penelitian Malik (2014) mengenai pengaruh budaya organisasi dan 

loyalitas kerja terhadap intensi turnover  pada karyawan PT. Cipaganti 

memperoleh kesimpulan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh 

terhadap intensi turnover. Pada penelitian Novliadi (2007) dengan judul intensi 

turnover karyawan ditinjau dari budaya perusahaan dan kepuasan kerja juga 

Tabel 1.01. data pengisi survey Google Form 
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ditemukan jika budaya perusahaan memilki hubungan dengan intesi turnover. 

Widayati (2016) dalam penelitiannya pengaruh kompensasi dan budaya 

organisasi pada intensi turnover  juga memaparkan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh negatif terhadap intensi turnover. Westbrook et al. (2009) 

membuktikan bahwa keinginan pekerja untuk tetap berada di dalam 

organisasi diperkuat oleh berbagai dimensi budaya organisasi. 

      Berdasarkan pemaparan tersebut diatas budaya organisasi dan intensi 

turnover saling terkait, sementara di organisasi Nasmoco Solo Baru memiliki 

permasalahan terkait dengan intensi turnover dan budaya organisasi. 

Sehingga peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian dengan judul 

hubungan antara budaya organisasi dengan intensi turnover pada karyawan 

Nasmoco Solo baru.  

1.02. Tujuan Penelitian 

      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara emipris hubungan 

antara budaya organisasi dengan intensi turnover pada karyawan. 

1.03. Manfaat Penelitian 

      1.03.01. Manfaat teoritis  

      Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu 

dan refrensi di bidang psikologi industri dan organisasi khususnya budaya 

organisasi dan intensi turnover.  

      1.03.02. Manfaat praktis 

      Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberi 

informasi dan memberikan data mengenai budaya organisasi dan 

intensi turnover, sehingga data tersebut dapat digunakan oleh 

organisasi untuk mengembangkan SDM. 


