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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Meningkatnya perkembangan dunia usaha yang selaras dengan 

peningkatan kondisi perekonomian di Indonesia menuntut adanya persaingan 

yang ketat didalamnya. Perusahaan sebagai sebuah organisasi bisnis dengan 

tujuan utama untuk mencari laba semaksimal mungkin (disamping misi-misi 

lainya) harus siap untuk berkompetisi. Untuk itu perusahaan harus memiliki 

manajemen yang efektif, dan tentu saja karyawan sebagai aset utama perusahaan 

adalah faktor yang mendukung hal tersebut. 

Sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam perusahaan 

yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya 

manusia merupakan pelaksana dalam perusahaan yang akan mengelola dan 

memanfaatkan unsur-unsur mesin, modal, bahan baku didalam perusahaan 

sehingga nantinya unsur-unsur tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan 

efisien. Sumber daya manusia menjadi unsur yang paling penting dalam setiap 

aktivitas yang dilakukan di perusahaan. Hal ini menandakan bahwa diperlukan 

adanya proses pengelolaan sumber daya manusia yang baik didalam suatu 

perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan 

dalam mencapai tujuannya tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana 

yang ada, tetapi juga bergantung pada kinerja karyawannya. Setiap perusahaan 

akan selalu berusaha meningkatkan kinerja karyawannya dengan memenuhi 
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kebutuhan karyawan, memberikan perhatian terhadap bawahan dan menempatkan 

karyawan sebagai dari asset perusahaan, tidak semata-mata menganggap 

karyawan sebagai pekerja saja. Sumber daya perusahaan yang perlu dikelola 

dengan baik salah satunya adalah karyawan.  

Karyawan merupakan elemen penting dalam perusahaan karena 

kinerjanya akan berdampak pada kegiatan operasional perusahaan. Apabila 

kinerja karyawan rendah, maka akan menjadi hambatan perusahaan dalam 

mencapai tujuannya Ariana dan Riana (2013). Hal tersebut membuat perusahaan 

melakukan beberapa kegiatan seperti merekrut, menyeleksi, melatih, dan 

mempertahankan karyawan yang berkualitas dan memiliki kinerja yang optimal. 

Perusahaan perlu memperhatikan karyawan mereka agar dapat berkontribusi 

dengan baik terhadap perusahaan. Karyawan yang tidak mendapat perhatian dari 

perusahaan dan kebutuhannya tidak terpuaskan biasanya akan memilih untuk 

meninggalkan pekerjaan mereka (turnover).  

Terjadinya turnover diawali dengan timbulnya keinginan untuk 

berpindah pekerjaan (Turnover Intention) oleh karyawan. Keinginan tersebut 

muncul pada saat karyawan masih bekerja pada perusahaan dan dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Menurut Mobley et al dalam Purnomo (2016) menyebutkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya Turnover Intention adalah 

karakteristik individu, lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan komitmen 

organisasi. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rita 

Andini (2006) yang menunjukan bahwa kepuasan terhadap gaji, kepuasan kerja, 

dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap Turnonver 
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Intention. Penelitian lain yang dilakukan oleh Retno Khikmawati (2015) 

menyebutkan faktor lain yang signifikan negatif, faktor yang mempengaruhi 

Turnover Intention adalah lingkungan kerja karyawan. Hasil penelitian lain 

dilakukan oleh Sigi Ansyar (2015) yang menyebutkan bahwa faktor kompensasi 

juga mampu signifikan negatif mempengaruhi Turnonver Intention. 

Menurut Luthans (2006) komitmen organisasi merupakan loyalitas 

karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan. Sedangkan menurut Robbins 

(2008) menyatakan komitmen organisasi adalah sampai mana tingkat seorang 

karyawan memihak organisasi serta tujuan dan keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Pernyataan tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kumar et al (2012) diketahui bahwa 

pengaruh komitmen organisasi terhadap turnover intention adalah negatif 

signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat komitmen organisasi yang 

dirasakan karyawan, maka semakin rendah tingkat turnover intention karyawan. 

Kepuasan kerja merupakan suatu hal yang timbul dan dirasakan oleh 

seorang karyawan dari tempatnya bekerja ataupun dari suatu pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya. Kepuasan mencerminkan tenaga kerja terhadap 

pekerjaannya. Karyawan yang puas dengan pekerjaannya akan cenderung 

meningkatkan kinerjanya baik dari ukuran kuantitas dan kualitas Pramitha dkk 

(2012). Kepuasan karyawan terhadap pekerjaan mereka membuat karyawan lebih 

produktif dan menurunkan potensi terjadinya pemecatan terhadap karyawan. 

Selain itu karyawan yang puas dengan pekerjaannya cenderung lebih setia kepada 

perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Sebaliknya karyawan yang tidak puas 
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dengan pekerjaan mereka akan berkeinginan keluar dari perusahaan (Turnover 

Intention) dan mencari pekerjaan lain.  

Tingginya tingkat turnover intention akan menjadi masalah serius bagi 

banyak perusahaan. Dengan tingginya tingkat turnover pada perusahaan akan 

semakin banyak menimbulkan berbagai potensi biaya naik, contohnya biaya 

pelatihan yang sudah diinvestasikan pada karyawan, tingkat kinerja yang meski 

dikorbankan, maupun biaya rekrutmen dan pelatihan kembali. 

Sesuai penjelasan sebelumnya tingginya tingkat turnover pada 

perusahaan akan semakin banyak menimbulkan berbagai macam biaya. Turnover 

intention harus disikapi sebagai fenomena dan perilaku manusia yang penting 

dalam kehidupan perusahaan dari sudut pandang individu maupun sosial, 

mengingat bahwa keinginan berpindah karyawan tersebut akan mempunyai 

dampak yang signifikan bagi perusahaan dan karyawan yang bersangkutan. 

Turnover intention memiliki dampak negatif bagi perusahaan/organisasi karena 

menciptakan ketidakstabilan terhadap kondisi tenaga kerja, menurunnya 

produktivitas karyawan, suasana kerja yang tidak kondusif dan juga berdampak 

pada meningkatnya biaya sumber daya manusia. 

Tingkat turnover karyawan yang tinggi merupakan ukuran yang sering 

digunakan sebagai indikasi adanya masalah yang mendasar pada organisasi. 

Turnover karyawan dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian 

terhadap kondisi karyawan, juga peningkatan biaya rekrutmen. Oleh karena itu 

suatu perusahaan dituntut untuk dapat mempertahankan karyawannya, seperti 

mampu memberikan balas jasa tinggi dan memahami hal-hal yang mampu 
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membuat karyawannya kerasan untuk tetap bekerja tanpa menurunkan kinerja 

perusahaan tersebut secara keseluruhan. 

Turnover yang terjadi di PT P&P Bangkinang di Simalinyang dengan 

standar internasional ini cukup mengundang perhatian, suatu perusahaan besar 

bisa mengalami turnover karyawan yang tinggi. Padahal dengan nama besar dan 

citra perusahaan yang baik dan selalu mampu menciptakan program-program 

menarik yang dapat mendukung kebutuhan karyawannya, PT P&P Bangkinang di 

Simalinyang seharusnya mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan 

angka turnover yang rendah. 

PT P&P Bangkinang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

pembuatan bahan setengah jadi dari karet untuk diproduksi dan diperdagangkan 

lagi. Karyawan PT P&P Bangkinang di Simalinyang pada tahun 2016 tercatat 

sebanyak 290 karyawan, dimana informasi ini diperoleh langsung dari manajer 

personalia PT P&P Bangkinang di Simalinyang. Jumlah karyawan ini terus 

bertambah dari 5 tahun terakhir, pada tahun 2012 jumlah karyawan sebanyak 135 

karyawan, tahun 2013 jumlah karyawan 141 karyawan, 2014 berjumlah 147 

karyawan, dan pada tahun 2015 jumlah karyawan 195 karyawan. Penambahan 

jumlah karyawan ini mengindikasikan bahwa perusahaan memang sedang 

berkembang dan berusaha meningkatkan performa operasionalnya. Namun, data 

personalia menunjukkan perputaran karyawan (turnover) pada PT P&P 

Bangkinang cukup fluktuatif setiap tahunnya. Menurut data 5 tahun terakhir 

karyawan yang masuk pada tahun 2012 sebanyak 8 orang dan keluar 14 0rang. 

Tahun 2013 karyawan yang masuk sebanyak 10 orang dan yang keluar 16 orang. 
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Tahun 2014 karyawan yang masuk sebanyak 33 orang dan yang keluar 15 orang. 

Tahun 2015 karyawan yang masuk 90 orang dan yang keluar 5 orang dan pada 

Tahun 2016 karyawan masuk sebanyak 30 orang dan keluar 30 orang. Jika dilihat 

dari rasio perputaran karyawan PT P&P Bangkinang  di Simalinyang tahun 2012 

mencapai 10.37%, tahun 2013 mencapai 11.35%, tahun 2014 mencapai 10.20%, 

tahun 2015 mencapai 2, 56% dan pada tahun 2016 mencapai 10.34%. Dari data 

tersebut dapat diketahui bahwa perputaran karyawan tiap tahun tergolong cukup 

tinggi. Menurut Ilham (2012) menyatakan bahwa dalam setiap tahun turnover 

tidak boleh lebih dari 10% pertahunnya. Hal ini berpotensi mengganggu kinerja 

operasional dan meningkatkan pengeluaran. Perusahaan yang memiliki perputaran 

karyawan yang tinggi harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk 

melakukan perekrutan karyawan baru, penyeleksian dan pelatihan. 

Lingkungan kerja adalah proses kerja dimana lingkungan saling 

berinteraksi menurut pola tertentu, masing-masing memiliki karakteristik dan atau 

nilai-nilai tertentu mengenai organisasi yang tidak akan lepas dari pada 

lingkungan dimana organisasi itu berada, dan manusia yang merupakan pusat 

segalanya. Lingkungan kerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan karena lingkungan kerja merupakan tempat dimana karyawan bekerja 

dan melakukan aktivitas setiap harinya. 

Fasilitas yang diberikan perusahaan pada lingkungan kerja karyawan 

tidak hanya bertujuan untuk membuat karyawan lebih produktif tetapi juga harus 

mampu memberikan rasa aman dan nyaman. Lingkungan kerja karyawan 

merupakan segala sesuatu yang berada disekitar para karyawan baik secara fisik 
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maupun non fisik serta hubungannya dengan karyawan itu sendiri. Lingkungan 

fisik karyawan merupakan keadaan fisik disekitar karyawan bekerja seperti ruang 

luas kerja, suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan, dan lain sebagainya. 

Lingkungan kerja non-fisik karyawan merupakan lingkungan yang terjadi akibat 

interaksi karyawan dengan sesama karyawan, kepada atasan maupun interaksi 

lainnya. Keseimbangan antara lingkungan kerja fisik dan non fisik yang baik 

sangat diperlukan oleh karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi penting bagi karyawan sebagai 

individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran karya mereka 

diantara karyawan itu sendiri. Kompensasi merupakan komponen yang penting 

karena merupakan kebijakan perusahaan yang berhubungan langsung dengan 

meningkatan semangat kerja karyawan. 

Pemberian kompensasi yang baik oleh perusahaan dinilai efektif untuk 

meningkatkan kesetiaan karyawan kepada perusahaan. Hal itu akan mengurangi 

keinginan untuk berpindah pekerjaan (Turnover Intention) karyawan yang bekerja 

pada perusahaan, sehingga turnover karyawan bisa ditekan dan biaya perekrutan 

karyawan dapat berkurang. Pengurangan biaya tersebut akan menimbulkan 

penghematan keuangan dan stabilitas kinerja operasional yang akan berdampak 

pada kinerja keuangan dan nonkeuangan pada perusahaan. 

Pada PT P&P Bangkinang hampir tiap tahun persentase perputaran 

karyawannya  mencapai 10% dan dinyatakan tinggi dari persentase standarnya. 

Hal ini tentunya akan berdampak pada stabilitas produksi dan biaya-biaya yang 
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terkait dengan sumber daya manusia. Permasalahan klasik lain yang terjadi di 

perusahaan antara lain masih sering ditemui karyawan yang datang terlambat, 

kecemburuan antar karyawan, dan beberapa karyawan yang tidak mampu bekerja 

sama dalam tim. 

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan diataslah peneliti tertarik 

meneliti tentang turnover pada PT P&P Bangkinang, sehingga peneliti ingin 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Komitmen Organisasi, 

Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja, dan Kompensasi Terhadap Turnover 

Intention pada PT P&P Bangkinang di Simalinyang”. 

 

I.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang, keadaan, fenomena, 

dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan solusi atau jawaban melalui 

suatu penelitian dan pemikiran dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alay-

alat yang relevan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap turnover intention 

pada karyawan PT P&P Bangkinang? 

2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intention pada 

karyawan PT P&P Bangkinang? 

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap turnover intention pada 

karyawan PT P&P Bangkinang? 
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4. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap turnover intention pada 

karyawan PT P&P Bangkinang? 

5. Apakah komitmen organisasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, dan 

kompensasi berpengaruh secara simultan terhadap turnover intention pada 

karyawan PT P&P Bangkinang? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan mengungkapkan hasil yang ingin dicapai 

melalui proses penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap turnover 

intention pada karyawan PT P&P Bangkinang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention 

pada karyawan PT P&P Bangkinang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover intention 

pada karyawan PT P&P Bangkinang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap turnover intention pada 

karyawan PT P&P Bangkinang. 

5. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, kepuasan kerja, 

lingkungan kerja, dan kompensasi terhadap turnover intention pada 

karyawan PT P&P Bangkinang. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan menjelaskan kegunaan penelitian bagi 

perusahaan, peneliti, dan akademisi. 

Dari hasil yang dilakukan penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan 

dapat memberi informasi: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan-

keputusan yang berkaitan dengan komitmen organisasi, kepuasan kerja, 

lingkungan kerja, dan kompensasi serta pengaruhnya terhadap turnover 

intention, sehingga diharapkan dapat dilakukan pencegahan terjadinya 

turnover yang tinggi yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi 

perusahaan. 

2. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah 

pengetahuan pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi turnover 

intention karyawan pada sebuah perusahaan. Selain itu, diharapkan 

penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan berpikir 

dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat bermanfaat di masa depan. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi 

mengenai pengaruh antara komitmen organisasi, kepuasan kerja, 

lingkungan kerja, dan kompensasi terhadap turnover intention. 
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I.5 Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Unsur-unsur yangdimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang 

masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi 

penelitian ini. 

BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

  Pada bab ini dijelaskan tentang landasan teori yang menjadi 

dasar dalam membuktikan dan mencari solusi yang tepat untuk 

hipotesis yang akan diajukan. Bab ini juga akan disampaikan 

mengenai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan 

dengan hipotesis yang akan diajukan. Dalam bab ini juga akan 

disampaikan tentang kerangka pemikiran dan hipotesis dari 

permasalahan yang ada pada Bab I. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Dalam bab ini dijelaskan mengenai variabel dan definisi 

operasional yang digunakan dalam penelitian. Dijelaskan juga 

tentang jumlah dan karakteristik sampel yang digunakan, jenis 

dan sumber data yang didapatkan, serta metode analisis yang 

digunakan untuk mengolah data yang sudah dikumpulkan dari 

objek penelitian (sampel). 
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BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Tentang Gambaran Umum Perusahaan, pembahasan dan hasil 

penelitiann data berisikan mengenai uji kualitas data, asumsi 

klasik, dan pengujian hipotesis. 

BAB V :  PENUTUP 

  Berdasarkan penjelasan hasil analisis data pada Bab IV akan 

dirumuskan kesimpulan yang merupakan pembuktian dari 

hipotesis yang ada pada Bab II. Disamping itu akan disampaikan 

juga keterbatan penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang 

diharapkan bisa bermanfaat bagi instansi-instansi terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


