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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Dalam dunia kerja di Indonesia dari tahun ke tahun telah mengalami banyak 

perubahan. Bisa dilihat dari berkembangnya sumber daya manusia, ataupun dari 

sisi perusahaannya. Dalam dunia perbankan pun sama. Banyak bermunculan 

inovasi-inovasi di dunia perbankan yang dikeluarkan. Tidak hanya dari segi 

tekhnologinya, akan tetap dari segi sumber daya manusianya pun untuk 

kualitasnya semakin ditingkatkan 

Selain perkembangan dari pihak internal, perkembangan dapat di ilihat dari 

segi hukum, polik, sosial, dan budaya. Saat ini bank seringkali menerima 

karyawan dengan cara recruitmen atau seleksi hingga akhirnya mereka  benar 

benar menemukan sosok karyawan yang sesuai dengan kriteria instansi. Didukung 

dengan program pengembangan Sumber daya manusia di bank, maka karyawan 

karyawan di harapkan akan menjadi karyawan  yang berkualitas. (Girana;2016) 

Sumber daya manusia merupakan aset yang berharga bagi suatu perusahaan. 

Persaingan bisnis yang semakin ketat berdampak terhadap peningkatan pencarian 

karyawan yang bertalenta untuk memberi kontribusi bagi kesuksesan karyawan. 

Namun, mempertahankan karyawan tersebut merupakan tantangan yang besar 

bagi perusahaan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Towers Watson Global 

Workforce Study ditemukan bahwa 70 persen dari perusahaan di Indonesia 

mengganggap mempertahankan karyawan merupakan tantangan terbesar 

(Chandra;2014). 
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Berdasarkan laporan yang dilakukan oleh Hay Group pada tahun 2013 

tingkat keluar- masuknya karyawan di Indonesia mencapai 25,8  persen  dan 

menjadi negara dengan tingkat keluar  masuk karyawan tertinggi nomer tiga di 

dunia (Hay Group Indonesia;2014). Fenomena keluar- masuknya karyawan atau 

turnover intention tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. . 

Karyawan di industri perbankan merupakan first line defense dalam 

menghadapai kompetisi yang semakin tinggi (Joyosumarto;2015). Hal tersebut 

menyebabkan adanya peningkatan signifikan pada jumlah bank di Indonesia. 

Semakin banyak jumlah perusahaan yang terlibat dalam industri ini maka akan 

semakin meningkatkan persaingan yang ada. Masing-masing bank berusaha untuk 

memberikan produk dan layanan terbaik kepada masyarakat untuk meningkatkan 

market share. 

Tuntutan kerja yang melebihi kapasitas waktu yang dimiliki, tekanan yang 

besar, dan pekerjaannya yang penuh tantangan merupakan faktor yang dianggap 

sebagai sumber penyebab terjadinya stres kerja di kalangan karyawan indsutri 

perbankan. Hal itulah yang menyebabkan tingkat turnover intention industri 

perbankan tinggi. 

Salah satunya jenis iklim organisasi yang menjadi popular untuk abad 21 ini 

adalah “fun at work”, iklim organisasi seperti ini dalam waktu lima tahun terakhir 

mulai menjadi sorotan di asia serta banyak penelitian terkait dengan hal tersebut, 

antara lain di China, penelitian yang dilakukan oleh Decker, Yao, dan Calo pada 

tahun 2013 sedangkan di Indonesia, penelitian yang terkait dengan workplace fun 
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ataupun kepemimpinan humor masih merupakan hal yang baru, salah satunya 

penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2012).  

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Hay Group, industri finansial, 

termasuk di dalamnya industri perbankan, menduduki peringkat ke empat terkait 

turnover intention tertinggi pada tahun 2012 dengan presentasi sebesar 8 persen  

setelah industri perlengkapan industri, konstruksi dan material, serta industri 

komunikasi (Irawan, 2013). Selanjutnya, pada tahun 2014 survei yang dilakukan 

oleh Price Waterhouse Coopers (PWC) menunjukkan hasil bahwa terdapat 

peningkatan tingkat turnover intention karyawan di industri perbankan mencapai 

15 persen . Tingginya angka tersebut karena permintaan karyawan di sektor 

tersebut yang masih tinggi, tetapi pasokan yang tersedia masih minim (Price 

Waterhouse Coopers ;2015). 

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, tentunya sudah 

pasti membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi 

yang tinggi dimana hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya, aman, dan kepastian 

akan sesuatu yang tidak pasti (risiko) kepada nasabahnya. Hal tersebut diatas yang 

juga menjadi perhatian Bank bjb Cabang Soreang (dahulu dikenal dengan Bank 

Jabar Banten). Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, perusahaan akan 

mampu memberikan jasa layanan perbankan yang terbaik kepada nasabahnya. 

Pengelolaan kompetensi yang efektif bagi sumber daya manusianya akan 

memberikan competitive advantage dalam meningkatkan profit dan mewujudkan 

visi/misi perusahaan.  
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Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai 

fenomena turnover intention dan kinerja karyawan yang terjadi di Bank bjb 

Cabang Soreang, penulis melakukan pra-survey terlebih dahulu yang dilakukan 

pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2018 pada pukul 12.15 WIB di Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk. “bank bjb” Kantor Cabang 

Soreang Jl. Raya Soreang KM. 17, Pamekaran, Soreang. Dari Divisi SDM Bapak 

Arham, selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 2013 – 2017, terdapat 

peningkatan angkat turn over karyawan yang cukup signifikan. Sebagaimana 

tergambar di dalam tabel data Divisi Sumber Daya Manusia Bank bjb : 

Tabel 1.1 Data turn over lima tahun terakhir Bank bjb 

 

Sumber: Data Laporan Turn over 5 tahun terakhir 

Divisi SDM Bank bjb 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas bisa dilihat tingkat turnover intention di Bank 

bjb Cabang Soreang setiap tahunnya meningkan. Dari tahun 2013 hingga tahun 

2017 jumlah karyawan yang mengundurkan diri terus bertambah. Hal ini terjadi 

oleh bebrapa fakor antara lain keinginan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, 

tuntutan keluarga, bahkan dikarenakan oleh beberapa karyawan yang mulai 

berhijrah di agamanya yang menghindari pekerjaan perbankan. 

No Tahun Karyawan Resign Prosentase 

1 2013 16 0.8 

2 2014 24 0.9 

3 2015 27 1.2 

4 2016 55 2.2 

5 2017 65 2.4 

  187  
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Grafik 1.1 Turnover intention karyawan Bank bjb Cabang Soreang 

Sumber: Data Divisi SDM Bank bjb Cabang Soreang 

Data diatas menunjukan bahwa nilai tingkat turnover intention karyawan 

Bank bjb bergerak fluktuatif, bahkan dalam dua tahun terakhir tingkat turnover 

intention cendrungan meningkat, nilai presentase tahun 2013 sebesar 1.4  persen  

mengalami peningkatan pada tahun berikutnya di 2014 sebesar 3.1  persen  dan 

peningkatan kembali di tahun 2015 sebesar 5.7 persen dan pada tahun 2016 

mengalami penurunan sebesar 3.5 persen  Nilai turn over pegawai secara 

bankwide periode bulan September 2017 sebesar 0,351  persen  dengan nilai 

komposit Low to Medium yang didapat dari perbandingan pegawai tetap yang 

melakukan undur diri sebanyak 12 pegawai dibandingkan dengan total pegawai 

tetap sebanyak 117 pegawai. Angka ini stabil bila dibandingkan bulan Agustus 

2014 sebelumnya dengan nilai komposit Low to Medium dengan nilai 0.004 

persen . Dari data tersebut memang tidak signifikan terjadi Turn Over yang tinggi, 

namun jika hal tersebut disikapi dengan bijaksana oleh manajemen sudah pasti 

angka kecukupan pegawai dapat mempengaruhi kinerja operasional perusahaan, 

terutama jika ternyata turnover intention pegawai tersebut didalamnya terdapat 

sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan 

oleh perusahaan. 
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Adapun penulis melakukan pra-survey kepada Divisi SDM Bapak Arham 

dan beberapa karyawan di Bank bjb Cabang Soreng pada hari Senin tanggal 21 

Desember 2018 pada pukul 12.15 WIB bahwa kemuingkinan yang terjadi 

mengenai karyawan melakukan turnover intention adalah antara lain pindah 

keperusahaan lain, atas tuntutan keluarga, dan agama. Meskipun dari hasil kinerja 

karyawannya, menurut Divisi SDM Bapak Arham, karyawan yang cenderung 

mempengaruhi hasil turnover intention tinggi memiliki kinerja yang cukup baik 

dan berpengaruh pada kinerja perusahaan. 

Workplace fun adalah iklim organisasi yang demikian dapat menciptakan 

ketenangan, bebas dari stress, dan termotivasi untuk bekerja. (Urquhart, 2005) 

dari hasil pra-survey, bahwa ada beberapa faktor yang cukup membuat kurangnya 

kenyamanan karyawan Bank bjb Cabang bekerja yaitu lokasi bekerja yang cukup 

jauh dari tempat tinggalnya masing-masing. Peneliti juga melakukan pra survey 

kepada 30 karyawan Bank bjb. Pertanyaan pra survey ini hanya sebagian kecil 

yang mewakili dari workplace fun, kinerja karyawan, dan turnover intention 

selama bekerja di Bank bjb Cabang Soreang. Terdapat 5 butir pertanyaan, sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.2  

Pra Survey Kepada Karyawan Bank bjb Cabang Soreang 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1. 
Apakah anda nyaman berada di lingkungan kerja saat 

ini ? 
18 12 

2. 
Apakah anda sering mendapatkan penghargaan atas 

pencapaian target kerja anda selama ini ? 
20 10 

3. 
Apakah Bank bjb sering memberikan kesempatan 

anda untuk mengikuti pelatihan? 
25 5 

4. Apakah anda seringkah terlambat datang ke kantor 13 17 

5. 
Apakah anda sering membandingkan pekerjaan 

sekarang dengan pekerjaan lain? 
25 5 

Sumber : Pra Survey Kepada Karyawan Bank bjb Cabang Soreang 

Berdasarkan pra survey yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat point-

point yang kurang maksimal, bahwa sebagian karyawan di Bank bjb Cabang 

Soreang merasa tidak nyaman berada di lingkungan kerjanya. Dibuktikan dengan 

jawaban karyawan yang lebih banyak menjawab tidak nyaman berada di 

lingkungan kerjanya. Lalu peneliti juga mengajukan pertanyaan mengenai 

seberapa sering mereka mendapatkan penghargaan dari Bank bjb Cabang 

Soreang. Berdasarkan jawaban karyawan didominasi oleh jawaban “Ya” yang 

artinya dalam hal prestasi pekerjaan mereka memiliki kredibiliats yang baik pada 

pekerjaannya. Dibuktikan juga pada pertanyan berikutnya mengenai seberapa 

seringnya karyawan dating terlambat ke kantor. Dari hasil pra survey karyawan 

lebih banyak yang menjawab tidak. Dapat dibuktikan bahwa dedikasi karyawan 

kepada perusahaaan masih sangat baik. Akan tetapi pada pertanyaan terakhir 

berkaitan seberapa seringnya mereka membandingkan pekerjaan sekarang dengan 

pekerjaan lain, jawaban dari pra survey ini lebih banyak yang menjawab ya. Yang 
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artinya meskipun mereka merasa nyaman dalam lingkuangan kerjanya, prestasi 

dan dedikasi mereka pada perusahaan sangat baik, akan tetapi mereka masih ingin 

mencari pekerjaan di tempat lain.   

Sedangkan berdasarkan data Employe Turnover intention (Tahun 2013-

Tahun 2017),  yang diperoleh dari Divisi SDM, adalah sebagai berikut : 

Grafik 1.2  Grafik Turnover intention (Tahun 2013-Tahun 2017) 

Sumber : Data Divisi SDM Bank bjb 

 

Grafik tersebut diatas menunjukan bahwa dari 89 pegawai atau 51  persen  dari 

jumlah karyawan yang resign dikarenakan pindah keperusahaan lain, dan 

berdasarkan feedback yang diperoleh alasan pindah karyawan tersebut antara lain 

: Kompensasi dan Fasilitas Kepegawaian yang lebih baik, Career Path yang lebih 

jelas, Kesempatan lebih baik untuk menggunakan keahlian, Hubungan yang lebih 

baik dengan atasan/rekan kerja, Asumsi reputasi perusahaan baru lebih baik 

Dari data tersebut memang tidak signifikan terjadi Turn Over yang tinggi, 

namun jika hal tersebut disikapi dengan bijaksana oleh manajemen sudah pasti 

angka kecukupan pegawai dapat mempengaruhi kinerja operasional perusahaan, 
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terutama jika ternyata Turn Over pegawai tersebut didalamnya terdapat sumber 

daya manusia yang memiliki kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan oleh 

perusahaan. 

Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya, untuk 

mengelola berbagai macam sumber daya yang dimilikinya, salah satu yang sangat 

penting yaitu sumber daya manusia.SDM senantiasa melekat pada setiap sumber 

daya organisasi apapun sebagai faktor penentu keberadaan dan peranannya dalam 

memberikan kontribusi ke arah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan 

efisien (Cholil dan Riani;2014). 

Sebaliknya, ditengah-tengah isu positif mengenai workplace fun, ada hal  lain 

yang muncul atau efek counterproductive, bahwa konsep workplace fun belum 

tentu dapat diterima oleh setiap anggota organisasi karena perbedaan generasi 

angkatan kerja (generational differences). Angkatan kerja tersebut dipekerjakan 

oleh semua perusahaan. Iklim organisasi yang fun masih sulit ditemukan, salah 

satu perusahaan nasional yang telah mengimplentasikan konsep fun adalah Bank 

bjb. 

1.2 Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, beserta hasil 

penelitian terdahulu mengenai workplace fun, kinerja karyawan, dan pengaruh 

terhadap turnover intation karyawan yang masih tinggi. 
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1.2.2 Pembatasan Masalah 

Pada penelitian kali ini penulis perlu membatasi masalah dari fenomena 

yang ditemukan kali ini. Karena dari fenomena yang diambil sangat banyak 

pembahasan dan ruanglingkupnya, maka peneliti hanya membatasi masalah 

pengaruh workplace fun dan kinerja karyawan terhadap turnover intention pada 

Bank bjb Cabang Soreang pada tahun 2013-2017. Adapun waktu penelitian yang 

akan dilakukan penelit yaitu dimulai dari bulan Desember 2018 hingga penelitian 

selesai. Unit analisis yang dibutuhkan terkait penelitian ini adalah karyawan di 

Bank bjb. 

1.2.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana workplace fun di Bank bjb Cabang Soreang ? 

2. Bagaimana kinerja karyawan Bank bjb Cabang Soreang ? 

3. Bagaimana Turn Over Karyawan Bank bjb Cabang Soreang ? 

4. Seberapa besar pengaruh Workplace fun terhadap Kinerja Karyawan Bank 

bjb Cabang Soreang ? 

5. Seberapa besar pengaruh Kinerja karyawan terhadap Turnover intention 

Bank bjb Cabang Soreang ? 

6. Sebeapa besar pengaruh Workplace fun terhadap Turnover intention Bank 

bjb Cabang Soreang ? 

7. Seberapa besar pengaruh Workplace fun terhadap Turnover intention 

melalui kinerja karyawan Bank bjb Cabang Soreang ? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan, mengelola, 

menganalisa, dan mengintreprestasikan data yang berkaitan dengan pengaruh 

work pace fun, kinerja karyawan, dengan turn over intention yang terjadi di Bank 

bjb Cabang Soreang.  

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk menjawab 

permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai workplace fun Bank bjb 

Cabang Soreang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja karyawan dari hasil berbagai 

pelatihan yang diberikan dari  Bank bjb Cabang Soreang. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis turnover intention karyawan Bank bjb 

Cabang Soreang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh workplace fun terhadap kinerja karyawan Bank 

bjb Cabang Soreang. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kinerja karyawan terhadap turnover intention 

Bank bjb Cabang Soreang. 

6. Untuk mengetahui pengaruh workplace fun terhadap turnover intention Bank 

bjb Cabang Soreang. 

7. Untukmengetahui pengaruh Workplace fun terhadap Turnover intention 

melalui kinerja karyawan Bank bjb Cabang Soreang ? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan disusunnya penelitian selain manfaat yang diperoleh penyusun, 

disamping itu diharapkan dapat memberikan manfaat lain yaitu : 

1. Implikasi Akademik 

Dimana hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan tambahan 

informasi dan pembanding mengenai Workplace fun, Kinerja Kryawan, dan 

Turnover Intenation untuk dijadikan penelitian yang bisa digunakan bagi 

rekan-rekan selanjutnya. Selain itu dapat menjadi sarana bagi penulis untuk 

membandungkan dan mengembangkan teori-teori perkuliahan khususnya mata 

kuliah di bidang manajemen sumber daya manusia dengan aplikasi di dunia 

kerja secara nyata. 

2. Implikasi Manajerial 

Membantu para manajer Bank bjb Cabang Soreang untuk suatu pengambilan 

keputusan dan lebih memperhatikan Workplace fun perusahaan agar kinerja 

karyawan yang stabil dan menurunkan tingkal Turnover intention yang 

berlebih. Memberikan masukan terhadap manajemen Bank bjb Cabang 

Soreang dalam membuat Workplace fun atau strategi lainnya agar 

menurunkan Turnover Intention yang tinggi. Dan hasil penelitian ini juga 

dapat berguna bagi instansi sejenis. 


