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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Karyawan merupakan salah satu modal perusahaan, dimana karyawan 

memiliki peran yang tidak tergantikan dalam menjalankan pekerjaannya untuk 

mencapai tujuan pekerjaan. Di sisi lain, karyawan juga menginginkan agar 

perusahaan mampu memberikan penghargaan, maupun kondisi dalam pekerjaan 

yang mendukung karyawan untuk dapat bekerja dengan lebih baik (Dessler, 

2015). Karyawan yang memiliki keahlian, pengalaman dan semangat kerja yang 

baik akan membuat karyawan tersebut mampu bekerja sekuat tenaga untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya. 

Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah karyawan merasa bahwa 

tidak ada cukup penghargaan atau apresiasi yang diberikan oleh perusahaan 

kepada karyawan yang membuat karyawan merasa bahwa perusahaan tidak 

membutuhkannya dan ingin keluar dari pekerjaannya (Robbins & Judge, 2015). 

Kondisi dimana karyawan keluar dari pekerjaan dan berganti karyawan baru ini 

merupakan suatu turnover. Perusahaan perlu mengetahui apa yang menyebabkan 

karyawan ingin keluar kerja dan mengidentifikasi faktor-faktor keinginan keluar 

kerja dari karyawan (turnover intention). 

Turnover intention adalah keinginan dalam diri karyawan untuk keluar 

dari pekerjaannya yang disebabkan oleh suatu kondisi tertentu (Mangkunegara, 

2015). Keinginan dari karyawan akan dapat berujung pada pemberhentian dari 

perusahaan dengan alasan-alasan dan saat akan berhentinya dengan alasan pindah 

ke tempat lain untuk mengurus orang tua, kesehatan yang kurang baik, 

melanjutkan pendidikan dan berwiraswasta (Hasibuan, 2017).  

Dampak ketika turnover benar-benar terjadi adalah perusahaan kehilangan 

karyawan yang kompeten dan terlatih serta berpengalaman. Hal ini menyulitkan 

untuk perusahaan karena belum tentu karyawan baru memiliki kompetensi dan 

pengalaman sebaik karyawan yang keluar, sedangkan perusahaan untuk merekrut 

orang baru akan menimbulkan biaya rekrutmen tambahan, biaya pelatihan yang 
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membuat pekerjaan dalam perusahaan justru menjadi terhambat. Perusahaan perlu 

untuk mengidentifikasi turnover intention karyawan dan faktor yang 

mendasarinya sebelum karyawan benar-benar keluar untuk mencegah terjadinya 

biaya yang timbul yang memberatkan perusahaan maupun kehilangan karyawan 

yang handal. 

Masalah turnover merupakan masalah di berbagai perusahaan di Indonesia 

termasuk PT. Global Kapital Investama di Semarang. PT. Global Kapital 

Investama atau Gkinvest adalah perusahaan pialang no 1 di Indonesia, menurut 

ICDX (Indonesia Commodity and Derivatives Exchange) dari bulan Januari 2020 

sampai bulan April 2020 Gkinvest mampu mempertahankan peringkat broker No 

1 di Indonesia. Gkinvest sudah berdiri sejak tahun 2007 dan sekarang sudah 

memiliki banyak Nasabah di Indonesia. Gkinvest selalu berkomitmen menjadi 

perusahaan investasi yang aman dan terpercaya. Selain itu Gkinvest juga sudah 

teregulasi oleh Bappebti dan diawasi oleh kliring berjangka Indonesia. Gkinvest 

berada di Jl. Gajahmada No 135 tepatnya di Wisma HSBC lantai 7. Perusahaan 

saat ini memiliki 97 karyawan dan dibagi menjadi 4 Devisi yaitu CRO (Sales 

Online), Bussiness Development (sales Ofline), Retention, dan bagian Human 

Ressource. Data turnover karyawan sesuai data yang didapat dari Gkinvest adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Data Turnover Karyawan PT. Gkinvest Semarang 

Tahun Jumlah 

Karyawan 

Awal 

Jumlah 

Karyawan 

Keluar 

Jumlah 

Karyawan 

Masuk 

Jumlah 

Karyawan 

Akhir 

Rasio 

Turnover 

(%) 

Juli 2019 37 0 37 37 0,00 

Agustus 2019 37 5 18 50 11,49 

September 2019 50 4 17 63 7,08 

Oktober 2019 63 3 21 81 4,17 

November 2019 81 10 10 81 12,35 

Desember 2019 81 14 19 86 16,77 
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Januari 2020 86 4 5 87 4,62 

Februari 2020 87 14 12 85 16,28 

Maret 2020 85 1 6 90 1,14 

April 2020 90 3 11 98 3,19 

Mei 2020 98 8 7 97 8,21 

Rata-rata rasio turnover 7,75 

Sumber : Gkinvest Semarang, 2020 

Rumus Rasio Turnover: 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛𝑎𝑤𝑎𝑙𝑑𝑎𝑛𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟
𝑥100% 

 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟𝐴𝑔𝑢𝑠𝑡𝑢𝑠2019 =
5

(37 + 50)
2

𝑥100% = 11,49% 

 

Turnover di atas 5% dipandang sangat tinggi oleh manajemen Gkinvest 

sebab dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, banyaknya klien dan 

transaksi yang dapat dilakukan hingga hampir 24 jam, jumlah karyawan yang 

dibutuhkan seharusnya mencapai lebih dari 100, namun hingga saat ini jumlah 

tersebut belum dapat dicapai sebab tingkat turnover yang cukup tinggi. 

Permasalahan turnover pada Gkinvest ini merupakan permasalahan serius untuk 

perusahaan karena untuk mendapatkan pengetahuan yang kompeten dalam hal 

perdagangan efek serta forex, karyawan perlu menjalani pelatihan yang ketat dan 

juga pengalaman yang didapatkan dari transaksi sehari-hari membuat karyawan 

telah mengerti akan hal dasar dalam lingkungan kerja yang baik serta dibimbing 

oleh mentor berpengalaman dan menangani klien dalam jumlah yang cukup 

banyak membuat Gkinvest kehilangan sumber daya yang berharga. Selain itu 

ketika karyawan keluar dan berpindah kerja ke perusahaan lain yang bergerak 

dalam bidang yang sama seperti Gkinvest, karyawan tersebut cenderung menarik 

klien-klien potensial yang merupakan klien yang ditanganinya di Gkinvest 

sehingga menimbulkan potensi kerugian cukup besar pada Gkinvest.  

Hasil prasurvey dapat dilihat dari tabel 1.2 sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 

Hasil Prasurvey Karyawan Gkinvest Semarang tentang Faktor Keinginan 

Keluar Kerja 

 Jumlah Total Responden Persentase (%) 

Kurang puas terhadap 

pekerjaan saat ini 
6 90 6,7 

Kompensasi kurang 9 90 10,0 

Kehilangan motivasi 11 90 12,2 

Stagnasi karir 13 90 14,4 

Aspek sosial yang kurang 

sesuai 
11 90 12,2 

Ketidaknyamanan lingkungan 

kerja 
10 90 11,1 

Stres kerja yang tinggi 20 90 22,2 

Kurang komunikasi antara 

karyawan dengan perusahaan 
10 90 11,1 

Sumber : Prasurvey, 2020 

 

Hasil presurvey terhadap karyawan Gkinvest Semarang menunjukkan 

bahwa faktor tertinggi yang mempengaruhi keinginan keluar kerja dari karyawan 

Gkinvest Semarang adalah stres kerja dengan jumlah 20 jawaban (22,2%), 

kemudian disusul oleh stagnasi karir dengan jumlah 13 orang (14,4%) dan 

kehilangan motivasi serta aspek sosial yang kurang sesuai dengan jumlah 11 

orang (12,2%). Menurut hasil wawancara dengan karyawan, karyawan 

menyatakan cukup stress dengan target yang dibebankan Gkinvest kepada 

karyawan, dimana setiap bulan karyawan perlu mencapai target dan bersaing 

dengan karyawan lainnya. Karyawan yang lain menyatakan bahwa posisinya 

sebagai Sales Online tidak memberikan kenyamanan karir sebab karyawan tidak 

melihat akan adanya peningkatan dari karirnya sebagai sales online walaupun 

sudah bekerja 1 tahun. Sedangkan karyawan lain menyatakan bahwa dengan 

tekanan yang tinggi dan jam kerja yang hingga malam terkadang pagi, karyawan 
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merasa tidak diberikan kompensasi yang cukup. Sehingga dalam hal ini peneliti 

akan meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi turnover intention dengan 

mengambil faktor tertinggi berdasarkan prasurvey yaitu stres kerja. 

Seorang karyawan yang merasakan stress dalam menjalankan 

pekerjaannya yang dirasakan memberikan tuntutan psikologi dan fisik secara 

berlebihan akan membuat karyawan tersebut merasa bahwa dirinya tertekan. 

Perasaan tertekan ini muncul akibat dari interaksi antara dirinya dengan 

pekerjaannya yang dirasakan membuat perubahan yang memaksa dirinya untuk 

menyimpang dari normalitas atau kenyamanan yang telah dirasakannya (Baskoro 

dan Wardana, 2017: 120-121). Perubahan kondisi yang menimbulkan 

ketidaknyamanan yang berdampak pada psikologis dan fisik dari karyawan akan 

membuat karyawan menjadi semakin tidak nyaman untuk bekerja pada 

perusahaan sehingga menimbulkan keinginan ingin keluar yang semakin besar 

(Sari dkk, 2018:17). Stres yang berkelanjutan yang mempengaruhi emosi 

karyawan dan sifatnya semakin meningkat akan membuat timbulnya turnover 

intention yang dirasakan oleh karyawan dan jika tidak ada perubahan, karyawan 

tersebut benar-benar akan berhenti dari pekerjaan (Dewi dan Sriathi, 2019: 3652).  

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Stres kerja terhadap Turnover Intention Karyawan PT Global Kapital 

Investama (Gkinvest) Semarang” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dialami oleh Gkinvest Semarang saat ini adalah 

adanya peningkatan rasio turnover karyawan yang dipandang tinggi, sementara 

karyawan adalah komponen perusahaan yang berharga dan perlu untuk 

dipertahankan. Hasil prasurvey yang telah dilakukan kepada 30 orang karyawan 

Gkinvest memberikan hasil bahwa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan 

turnover intention adalah stres kerja yang tinggi. 
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Dari perumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana tingkat stres kerja karyawan Gkinvest Semarang dan tingkat 

turnover intention karyawan Gkinvest Semarang? 

2. Bagaimana pengaruh stres kerja karyawan terhadap turnover intention 

karyawan Gkinvest Semarang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui tingkat stres kerja karyawan Gkinvest Semarang dan tingkat 

turnover intention karyawan Gkinvest Semarang. 

2. Mengetahui pengaruh stres kerja karyawan terhadap turnover intention 

karyawan Gkinvest Semarang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbang masukan bagi perusahaan 

Gkinvest Semarang untuk cara menurunkan turnover intention 

karyawannya. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan sanggup jadi rujukan dari riset berikutnya buat 

bisa dibesarkan lagi serta selaku bonus wawasan pada manajemen pangkal 

energi orang hal sikap orang dalam badan. 


