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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi memiliki peran yang sangat 

menentukan keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan 

pelaksana utama suatu pekerjaan dalam setiap organisasi. Sejauh manapun 

kemajuan teknologi saat ini yang diterapkan dalam suatu perusahaan, unsur 

sumber daya manusia selalu dilibatkan.  Sumber daya manusia di dalam sebuah 

organisasi merupakan aset besar. Perekrutan, penyeleksian dan training yang tepat 

adalah cara-cara yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan aset manusia 

yang berkualitas. Namun demikian, ada satu hal lagi yang sangat perlu untuk 

diperhatikan, yaitu cara-cara yang dilakukan untuk mempertahankan sumber daya 

manusia yang dimiliki. Keiginan untuk keluar atau berpindah kerja karyawan, 

ditambah dengan tindakan nyata (keluar kerja) pasti membawa pengaruh yang 

negatif bagi organisasi. 

Setiap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, entah itu berwujud 

teknologi, bangunan fisik, maupun manusia memerlukan penanganan dan 

perhatian khusus. Tujuannya jelas, yaitu untuk menjaga agar sumber daya tersebut 

tetap ada dan berfungsi dengan baik yang menunjang eksistensi perusahaan itu 

sendiri. Penanganan terhadap sumber daya manusia memerlukan perhatian khusus 

karena pada dasarnya bukanlah hal yang mudah. Dalam Sumarto (2009) ada 
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beberapa hal yang bisa memicu ketidakcocokan antara apa yang diberikan 

perusahaan dengan apa yang diharapkan oleh karyawan, seperti misalnya gaji, 

promosi, perlakuan dari atasan, dan terhadap pekerjaan itu sendiri. 

 Mobley (1978) dalam Wijayanti (2009) menyatakan kecenderungan untuk 

keluar dari organisasi berhubungan negatif dengan kepuasan kerja. Artinya, 

Individu yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung untuk bertahan dalam 

organisasi. Di samping itu, komitmen karyawan terhadap organisasinya 

(organizational commitment) juga akan memengaruhi perilakunya terhadap 

organisasi. Peningkatan komitmen organisasional berhubungan dengan 

peningkatan produktivitas dan keinginan pindah yang rendah (Meyer et al., 1993 

dalam Wijayanti, 2009). 

 Menurut Wexley dan Yukl (1977) dalam Wijayanti (2009), kepuasan kerja 

adalah apa yang dirasakan karyawan menyangkut pekerjaannya. Perasaan itu 

merupakan sikap umum (generalized attitude) seseorang terhadap pekerjaannya, 

yang didasarkan atas penilaiannya terhadap aspek perkerjaannya. Kepuasan kerja 

memiliki hubungan yang saling memengaruhi dengan komitmen organisasi. 

Seperti yang diungkapkan oleh Shore & Martin (1989); Mueller & Price (1990) 

dalam Sumarto (2009) di mana disimpulkan bahwa kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi berhubungan dengan niat keluar. Komitmen organisasi lebih 

mempunyai hubungan yang kuat terhadap niat keluar. Jadi kepuasan kerja 

merupakan variabel yang mendahului komitmen organisasi. Dengan demikian 

kepuasan kerja berpengaruh langsung positif terhadap komitmen organisasi. 

Dengan demikian semakin tinggi tingkat kepuasan kerja karyawan dalam 
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organisasi akan semakin meningkatkan komitmen organisasi. Chang & Lee 

(2006) dalam Sumarto (2009) menemukan adanya hubungan kausal yang 

signifikan antara niat keluar, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Faktor-

faktor intrinsik dibawa oleh setiap karyawan sejak mulai bekerja seperti otonomi, 

penghargaan, dan pengakuan. Faktor-faktor ekstrinsik seperti gaji, shift kerja, 

beban kerja, telah dinyatakan sebagai variabel yang berhubungan dengan 

kepuasan kerja. 

Setiap perusahaan atau organisasi selalu berusaha mengurangi tingkat niat 

keluar karyawannya, terutama yang keluar sukarela. Tingginya karyawan keluar 

dari suatu perusahaan atau organisasi mendatangkan lebih banyak kerugian 

dibanding manfaatnya. Efek negatif atau kerugian dari adanya keluarnya 

karyawan adalah meningkatnya biaya perekrutan. Hasil-hasil penelitian terdahulu 

yang terangkum dalam Sumarto (2009) mengungkapkan beberapa fakta. Turnover 

yang terjadi dapat menimbulkan biaya yang tidak masuk akal jika perusahaan 

kehilangan seorang karyawan kunci (Ramlall, 2003). Dalam studi Hale (1998), 

pemberi kerja menghabiskan 50% sampai 60% dari suatu gaji tahun pertama 

karyawan. Bahkan sampai 100% untuk tenaga spesialis tertentu yang mempunyai 

ketrampilan tinggi (Kurniasari, 2005). 

PT. Torasakti Indotama yang hendak diteliti ini adalah salah satu perusahaan 

yang bergerak dalam bidang produksi kok (shuttle cock) dengan kualitas 

internasional. Produk kok mereka yang dilabeli merk “GARUDA” ini sudah 

dikenal di kalangan luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan 

yang berlokasi di Kota Tegal ini memiliki banyak karyawan dan tentunya untuk 
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mengelola serta menciptakan kepuasan kerja dan komitmen organisasional di 

antara mereka bukanlah hal yang mudah. Pekerja di perusahaan tersebut 

mayoritas adalah buruh. Buruh bisa dikatakan adalah jenis karyawan yang 

memiliki mobilitas tuntutan yang tinggi apabila mereka tidak terpuaskan. Maksud 

dari “tidak terpuaskan” di sini peneliti artikan sebagai perasaan negatif yang 

muncul akibat apa yang mereka dapatkan dianggap tidak setimpal dengan apa 

yang telah mereka kerjakan. Apabila tidak terpuaskan, munculah penurunan 

komitmen terhadap perusahaan tersebut. Dampak akhirnya ketika dua hal tersebut 

muncul adalah keinginan untuk keluar dari perusahaan.  

 Banyak hal yang memengaruhi keputusan seorang karyawan untuk keluar 

atau berpindah kerja, di antaranya adalah kepuasan kerja dan komitmennya 

terhadap perusahaan. Kepuasan kerja dan komitmen organisasional yang turun 

diyakini sebagai faktor kuat yang menyebabkan mereka (para karyawan) memilih 

untuk berhenti dari keanggotaan perusahaan kok Garuda. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk mengetahui bagaimana kondisi kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional para karyawan perusahaan kok Garuda dan pengaruhnya terhadap 

keinginan untuk keluar (intention to leave) dari salah satu perusahaan produsen 

kok terbesar di Indonesia ini, dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasional Terhadap Keinginan Untuk 

Keluar Karyawan PT. Torasakti Indotama, Tegal”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang bisa peneliti ajukan dalam penelitian ini, 

adalah: 

a. Bagaimana karakteristik kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan 

keinginan keluar kerja karyawan di PT. Torasakti Indotama Tegal? 

b. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap keinginan keluar kerja 

karyawan PT. Torasakti Indotama Tegal?  

c. Bagaimana pengaruh komitmen organisasional terhadap keinginan keluar 

kerja karyawan PT. Torasakti Indotama Tegal?  

d. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasional secara 

bersama-sama terhadap keinginan keluar kerja karyawan PT. Torasakti 

Indotama Tegal?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui karakteristik kepuasan kerja, komitmen organisasional, 

dan keinginan keluar kerja karyawan di PT. Torasakti Indotama Tegal. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap keinginan keluar 

kerja karyawan PT. Torasakti Indotama Tegal. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasional terhadap keinginan 

keluar kerja karyawan PT. Torasakti Indotama Tegal. 

d. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasional 

secara bersama-sama terhadap keinginan keluar kerja karyawan PT. 

Torasakti Indotama Tegal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Selain bagi peneliti pribadi, penelitian ini akan memiliki manfaat bagi pihak-

pihak berikut ini: 

a. Bagi PT. Torasakti Indotama Tegal, karena melalui penelitian ini 

perusahaan dapat mengetahui kondisi kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional para karyawannya dan pengaruhnya terhadap keinginan 

mereka untuk keluar atau berpindah dari perusahaan. 

b. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini bisa menjadi acuan atau 

referensi bagi para peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan 

topik penelitian yang serupa. 
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