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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang

akan menghadapi tantangan yang berat. Hal ini terjadi karena negara-negara berkembang

berhadapan secara langsung dengan negara-negara maju yang memiliki keunggulan hampir di

segala aspek. Mulai dari teknologi, modal dan sumber daya manusia. Ketiganyamempunyai

arti yang sangat penting, khususnya sumber daya manusia (SDM).

Sumber Daya Manusia (SDM) dipandang sebagai aset organisasi yang sangat penting,

karena manusia merupakan sumber daya yang dinamis dan selaludibutuhkan dalam proses

produksi barang maupun jasa. Oleh karenanya, perusahaan perlu melakukan pengelolaan

SDM secara efisien dan efektif dengan menerapkan kebijakan SDM yang sesuai.Penerapan

yang tidak sesuai dapat berdampak buruk terhadap perpindahan karyawan, seperti turnover.

Perpindahan karyawan adalah suatu fenomena yang seringterjadi dalam industri dan

organisasi. Turnover dapat diartikan sebagaipergerakan tenaga kerja keluar dari organisasi.

Turnover mengarah pada kenyataanakhir yang dihadapi suatu organisasi berupa jumlah

karyawan yang meninggalkanorganisasi pada periode tertentu, sedangkan keinginan

karyawan untuk berpindah(turnover intentions) mengacu pada hasil evaluasi individu

mengenai kelanjutanhubungan dengan organisasi yang belum diwujudkan dalam tindakan

pastimeninggalkan organisasi. Turnover dapat berupa pengunduran diri, perpindahan

keluarunit organisasi, pemberhentian atau kematian anggota organisasi (Witasari, 2009).

Perpindahan karyawan atau keluar masuknya karyawan dari organisasiadalah suatu

fenomena paling penting dalam kehidupan organisasi. Ada kalanya perpindahan karyawan

memiliki dampak positif. Namun sebagian besar keluar masuknya karyawanmembawa



pengaruh yang kurang baik terhadap organisasi, baik dari segi biayamaupun dari segi

hilangnya waktu dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang.

Turnover adalah pemindahan tenaga kerja dari dan ke sebuah perusahaan (dalam

Agustian, 2011). Tingkat turnover yang tinggi akan berdampak negatif bagi organisasi, hal

ini seperti menciptakan ketidakstabilan terhadap kondisi tenaga kerja dan peningkatan biaya

sumber daya manusia yakni yang berupa biaya pelatihan yang sudah diinvestasikan kepada

karyawan sampai biaya rekrutmen dan pelatihan kembali (Andini, 2006). Tingkat turnover

yang tinggi membuat organisasi menjadi tidak efektif karena perusahaan akan kehilangan

karyawan berpengalaman sehingga perlu melatih kembali karyawan baru (Triharso, 2012).

Turnover karyawan diawali dengan adanya intensi, karena terdapat hubungan yang

kuat antara keduanya (Mobley, dkk dalam Agustian, 2011). Niat yang dimiliki oleh seorang

karyawan untuk keluar dari perusahaan tempat ia bekerja dan berpindah ke perusahaan lain

disebut dengan intensi turnover. Menurut Mobley, dkk (dalam Agustian, 2011), gejala yang

dapat diamati pada karyawan yang memiliki intensi turnover adalah mencari lowongan kerja

dan merasa tidak betah bekerja diperusahaan seperti sering mengeluh, merasa tidak senang

dengan pekerjaan, memberikan pernyataan bernada negatif dan tidak mau peduli dengan

perusahaan tempat ia bekerja.

Turnoverkerap terjadi dalam lingkungan operasional perusahaan. Terjadinya

turnovermerupakan suatu hal yang tidak dikehendaki oleh perusahaan. Turnovermerupakan

masalah klasik yang selalu dihadapi para pengusaha. Seperti halnya replacementyang

terusberjalan, baik replacement(pergantian) karena faktor produktivitas karyawan yang

menurun maupun replacement yang terjadi karena kinerja karyawan yang buruk. Namun jika

penggantian karyawan disebabkan oleh produktivitas (secara umum karena faktor umur),

maka perusahaan dapat mengantisipasi dengan mempersiapkan kader-kader untuk

menggantikan posisi karyawan tersebut. Tetapi jika pergantian karyawan disebabkan oleh



pengunduran diri, maka akan menyulitkan perusahaan karena berkaitan dengan implementasi

program kerja yang telah ditetapkan(Gomes, dalam Nasution 2009).

Ada berbagai sebab mengapa intensi turnover bisa terjadi, Burchell dan Hudson

(dalam Agustian, 2011) menyebutkan salah satu faktor yang menyebabkan intensi turnover

adalah ketidakamanan kerja. Adanya berbagai perubahan seperti merger, restrukturisasi dan

downsizing yang terjadi didalam perusahaan akan membuat karyawan merasa terancam,

gelisah, dan tidak aman karena potensi perubahan yang ada mempengaruhi kondisi kerja dan

kelanjutan hubungan serta balas jasa yang diterimanya dari perusahaan. Bagi para pekerja,

perubahan-perubahan seperti merger, restrukturisasi dan downsizing dapat mengakibatkan

perasaan cemas, stress, dan tidak aman dalam memikirkan kesinambungan pekerjaan mereka.

Mark (dalam Novliadi, 2009) menyatakan bahwa salah satu dampak psikologis dari merger

dan downsizing adalah ketidakamanan kerja.

Ketidakamanan kerja menurut Greenhalg dan Rosenblatt (1984) merupakan kondisi

ketidakberdayaan untuk mempertahankan kesinambungan yang diinginkan dalam situasi

kerja yang mengancam. Perasaan tidak aman akan membawa dampak pada job attitude

karyawan, bahkan keinginan untuk turnover yang semakin besar. Rasa tidak aman akan

semakin meningkat apabila tidak terdapat kestabilan terhadap status kepegawaian dan tingkat

pendapatan yang makin tidak bisa diramalkan, maka akan membuat karyawan berpikir ulang

untuk mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan atau memberikan kepastian.

Hasil penelitian Barling dan Fiksenbaum (dalam Agustian, 2011) mengungkapkan

bahwa ada hubungan antara ketidakamanan kerjadengan intensi turnover. Ketidakamanan

kerjayang terus-menerus akan mempengaruhi kondisi psikologis karyawan sehingga

mendorong munculnya intensi turnover untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat

memberikan rasa aman. Dalam penelitian lebih lanjut dinyatakan, bahwa ketidakamanan

kerjalebih tinggi terjadi pada karyawan kontrak dibandingkan dengan karyawan tetap.



Happonen, dkk (dalam Wijaya 2010), mengungkapkan beberapa hal yang dapat

mempengaruhi munculnya ketidakamanan kerja yaitu karakteristik demografis (usia, jenis

kelamin, masa kerja, status pernikahan, dan tingkat pendidikan), karakteristik pekerjaan,

kondisi lingkungan, ketidakjelasan peran, locus of control, dan nilai pekerjaan. Selain itu

diungkapkan juga bahwa tenaga kerja yang rentan mengalami ketidakamanan kerja

contohnya adalah karyawan tetap yang terancam kehilangan pekerjaan, freelancer (pekerja

jasa yang tidak terikat pada suatu organisasi) dan karyawan kontrak, karyawan baru yang

berada dalam masa percobaan, dan karyawan dari secondary labour market (kelompok suku

bangsa minoritas, pekerja yang cacat, pekerja musiman dan karyawan yang berasal dari agen

penyedia karyawan kontrak).

Ketidakamanan kerja telah menyebar luas sejak tahun 1990-an, terutama terjadi pada

pekerja profesional. Lebih dari 60% pekerja menyatakan bahwa langkah-langkah pekerjaan

(dan usaha yang harus mereka perbuat terhadap pekerjaan mereka) telah

meningkat.Walaupun banyak pekerja yang tidak terlalu khawatir terhadap kehilangan

pekerjaannya, mereka sangat khawatir terhadap hilangnya nilai tampilan kerja mereka, seperti

status dalam organisasi, dan kesempatan mereka untuk promosi (Burchell, Day, Hudson, dan

Lapido dalam Novliadi, 2009).

Berbagai dampak negatif muncul disebabkan oleh ketidakamanan kerjabaik dalam

aspek psikologis maupun aspek non psikologis. Diantara aspek psikologis yang muncul

antara lain berupa penurunan kepuasan kerja, penurunan kreativitas, perasaan murung dan

bersalah, kekhawatiran bahkan kemarahan. Selain itu, perasaan tidak aman ini akan

membawa dampak pada keinginan karyawan untuk keluar dari perusahaan. Ketidakamanan

kerjajuga mempunyai dampak terhadap menurunnya keinginan pekerja untuk bekerja disuatu

perusahaan tertentu dan akhirnya mengarah kepada keinginan untuk berhenti kerja (Ashford,

dkk 1989).



Selain faktor ketidakamanan kerja, faktor lain seperti komitmen organisasi juga

memiliki pengaruh terhadap intensi turnover (Mobley, dalam Agustian, 2011). Jewell dan

siegal (dalam Sutrisno, 2011) komitmen kerja dapat didefinisikan sebagai derajat hubungan

individu memandang dirinya sendiri dengan pekerjaannya dalam organisasi tertentu.

Komitmen juga didefinisikan sebagai jaminan dan janji baik secara eksplisit maupun implisit

dari keberlangsungan hubungan antara partner dalam pertukaran, Schur (dalam Sutrisno,

2011).

Komitmen seseorang terhadapperusahaan merupakan isu yang sangat penting didalam

dunia kerja. Karena sangat pentingnya, sampai-sampai membuat beberapa organisasi

memasukkan unsur komitmen ini sebagai salah satu syarat seseorang untuk memegang

jabatan/posisi. Meskipun hal ini sudah sangat umum, namun tidak jarang pengusaha maupun

pegawai masih belum memahami arti komitmen secara sungguh-sungguh. Padahal akan hal

ini sangatlah penting demi terciptanya kondisi kerja yang kondusif dan nyaman sehingga

perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien (Handaru, 2012).

Organisasi seperti perusahaan pada dasarnya merupakan suatu bentuk kelompok

sosial. Kenyataannya, banyak organisasi dalam perkembangannya mengalami problem yang

muncul akibat munculnya kelompok-kelompok kecil yang tidak membuat organisasi semakin

dinamis, melainkan malah menjadikan keruntuhan organisasi tersebut. Perbedaan peran,

harapan, kepentingan dan persepsi para anggota kelompok menjadi sumber dari konflik

internal yang mengancam keberlangsungan hidup kelompok tersebut. Hal tersebut dapat

menimbulkan tingkat turnover yang tak terkendali. Semua ini merupakan gejala yang muncul

dan disebabkan oleh ketidakpuasan karyawan terhadap organisasi. Ini dikarenakan rendahnya

komitmen kerja dari para karyawan (Sutrisno, 2011).



Berdasarkan data yang didapat bahwa empat tahun terakhir ada sejumlah karyawan

yang keluar dari Bank Riau-Kepri, hal ini mengindikasikan bahwa terjadinya turnover di

Bank Riau-Kepri pada karyawan kontrak. Dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Data Turnover Karyawan Kontrak Bank Riau-Kepri Kota Pekanbaru

No Tahun Jumlah
1 Tahun 2011 14 Orang
2 Tahun 2012 19 Orang
3 Tahun 2013 19 Orang
4 Tahun 2014 16 Orang

Total 68 Orang
Sumber : HC Bank Riau-Kepri 2015

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa selama empat tahun  terakhir jumlah

karyawan yang meninggalkan/keluar dari Bank Riau-kepri berjumlah 68 orang. Dapat

dikatakan bahwa setiap tahun ada sejumlah karyawan yang keluar dari Bank Riau-Kepri kota

Pekanbaru. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak namun hal tersebut dapat membawa

pengaruh yang kurang baik terhadap perusahaan, seperti hilangnya karyawan yang

berpengalaman, biaya pelatihan dan perekrutan karyawan. Oleh karena itu peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian di Bank Riau-Kepri.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan tentang intensi turnover pada

karyawan, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dikemas dalam

sebuah judul hubungan antara komitmen organisasidan ketidakamanan kerjadengan

intensiturnover pada karyawan kontrak bank Riau-Kepri kota Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dikembangkan dari latar belakang diatas, maka

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Apakah terdapat hubungan antara komitmen organisasidan ketidakamanan kerjadengan

intensi turnover pada karyawan kontrak?

2. Apakah terdapat hubungan antara komitmen organisasidengan intensi turnover pada

karyawan kontrak?

3. Apakah terdapat hubungan antara ketidakamanan kerjadengan intensi turnover pada

karyawan kontrak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan mengkaji secara ilmiah mengenai :

1. Hubungan antara komitmen organisasidan ketidakamanan kerjadengan intensi

turnover pada karyawan kontrak.

2. Hubungan antara komitmen organisasidengan intensi turnover pada karyawan kontrak

3. Hubungan antara ketidakamanan kerjadengan intensi turnover pada karyawan kontrak

D. Keaslian Penelitian

Pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema peneliti seperti

“perngaruhketidakamanan kerja, komitmen karyawan dan kepuasan kerja terhadap intention

to quit”oleh Elsa Fricha Wijaya yang melakukan penelitian di PT. Bank Jatim cabang Malang

tahun 2010.Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa variabel ketidakamanan

kerjamemiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ryan Agustian yang berjudul “intensi turnover

pada karyawan kontrak ditinjau dariketidakamanan kerjadan status perkawinan”. Penelitian

dilakukan di PT. SAMI kota Semarang tahun 2011 bagian produksi.Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara ketidakamanan kerjadengan intensi



turnover pada karyawan kontrak. Dan ada perbedaan intensi turnover pada karyawan kontrak

yang sudah menikah dengan yang belum menikah.

Penelitian Lia Witasari yang berjudul “analisis pengaruh kepuasan kerja dan

komitmen organisasi terhadap turnover intentions”. Penelitian dilakukan pada karyawan

tetap Novotel Semarang pada tahun 2009. Hasil dari penelitiannya menunjukkan

bahwakomitmen organisasi memilikipengaruh yang positif dan signifikan terhadap turnover

intentions.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperluas

perspektif keilmuan psikologi. Khususnya mengenai hubungan antara komitmen organisasi

dan ketidakamanan kerja dengan intensi turnover pada karyawan kontrak.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan, terutama HRD

atau personalia, dapat menjadi sumber informasi dan referensi mengenai hubungan antara

komitmen organisasidan ketidakamanan kerjadengan intensi turnover pada karyawan

kontrak. Dan perusahaan dapat meningkatkan kesadaran kepada karyawan bahwa karyawan

memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perusahaan. Dengan demikian,

perusahaan dapat mencegah atau mengurangi intensi turnover pada karyawan kontrak melalui

pembuatan kebijakan SDM yang tepat.




