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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia atau dalam hal ini karyawan adalah aset yang sangat 

berharga untuk perusahaan. Karyawan merupakan salah satu faktor internal yang 

sangat berperan menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Agar hal itu 

dapat terjadi salah satu cara terbaik yang dapat dilakukan perusahaan adalah 

dengan membenahi sumber daya manusianya. Sumber daya manusia sering 

disebut sebagai modal intelektual (intellectual capital) yang terdiri dari orang-

orang yang berada di dalam organisasi/perusahaan yang memiliki kemampuan, 

bakat, dan semangat untuk bekerja. Semua itu didayagunakan dalam 

melaksanakan aktivitasnya sebagai pegawai. Seorang pegawai mendayagunakan 

kemampuan yang ada di dalam dirinya tersebut untuk memberikan kontribusi bagi 

pencapaian tujuan perusahaan. 

Pada dasarnya setiap pegawai dalam suatu perusahaan telah memiliki 

kecakapan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan 

pekerjaannya. Namun terkadang tidak semua pegawai dapat menjalankan 

pekerjaannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Hal ini 

tentu saja dapat merugikan perusahaan itu sendiri karena akan terjadi penurunan 

kepuasan kerja dan berdampak pada tingkat niat untuk keluar pada perusahaan. 

Pada perkembangan  mengenai niat untuk keluar yang terjadi pada tingkat 

perbankan internasional. Sektor industri ini sangat rentan terjadi niat untuk keluar 
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yang tinggi. Rata-rata niat untuk keluar karyawan pada perbankan global 

mencapai 10-11% per tahun. Hal ini dimeriahkan kembali oleh kasus yang terjadi 

pada dunia perbankan baru-baru ini mengenai perpindahan sejumlah karyawan 

Standard Chartered Bank menuju HSBC Holdings bank . Pada berbagai media 

Standard Chartered Bank mencatat bahwa perpindahan karyawan ini merupakan 

sebuah bagian dari scenario pembajakan yang dillakukan oleh HSBC. Sedangkan 

HSBC menganggap bahwa prosedur perpindahan karyawan ini berlangsung 

dengan normal. 

Masalah ini telah menarik perbincangan kita untuk mencapai sebuah titik 

solusi. Menurut Global Strategic Rewards yang dilakukan perusahaan konsultan 

HR Watson Wyatt Worldwide yang berpusat di Washington, memetakan harapan-

harapan kandidat dan men-deliver-nya ke dalam program-program reward adalah 

langkah efektif untuk mencapai terciptanya iklim ketenagakerjaan yang lebih 

loyal. Studi tersebut menemukan, hampir 7 dari 10 (69%) karyawan yang 

mengatakan bahwa bos mereka sukses dalam men-deliver janji-janji yang mereka 

buat tentang ketenagakerjaan dan reward, memiliki tingkat keterikatan yang tinggi 

terhadap pekerjaan mereka. 

Studi ini menekankan masalah terjadinya niat untuk keluar yang tidak 

dikehendaki guna membedakan dengan niat untuk keluar yang terjadi atas dasar 

kerelaan perusahaan. Usaha yang tekun sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan 

untuk mencoba memahami angka niat untuk keluar yang tidak dikehendaki 

tersebut. 
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Perusahaan yang tidak mengandalkan benefit tetapi menyediakan atmosfer 

kerja yang rileks. Hal ini akan menjadi sebuah tempat yang tidak cocok bagi 

kandidat atau karyawan yang ingin mengumpulkan uang dalam waktu sesingkat 

mungkin sehingga mengakibatkan terjadinya niat untuk keluar akibat ketidak 

sesuaian tersebut.Solusi lainnya adalah memberikan dorongan bagi jajaran 

manajer lini untuk mencoba mengenal tingkat motivasi para karyawan kemudian 

melakukan penyusunan beberapa rencana guna memotivasi para karyawan agar 

bekerja dengan baik serta memperkecil peluang terjadinya tingkat niat untuk 

keluar yang tinggi agar perusahaan tidak mendapatkan kerugian. 

Study ini juga menemukan bahwa karyawan yang memiliki kepuasan pada 

perusahaan akan menjadi seorang karyawan menjadi setia pada perusahaan. 

Tingkat stress akan menjadi alasan untuk meninggalkan pekerjaan yang mereka 

gandrungi. Sayangnya masih sedikit perusahaan yang mencoba memahami tingkat 

stress yang dialami perusahaan. 

Terlaksananya keinginan para karyawan tentunya tidak akan menyebabkan 

kasus perpindahan karyawan yang cukup tinggi pada perbankan maupun industri 

lainnya. Kini, niat untuk keluar bukanlah masalah bagi perusahaan jika mereka 

mencoba memahami serta merasakan keinginan para karyawan. 

Hasil penelitian di PT, Bank Central Asia Tbk. Cabang Kudus. 

menunjukkan intentions to leaveberpengaruh secara signifikan terhadap motivasi 

kerja. Terdapat indikasi adanya penurunan motivasi kerja yang ditunjukkan oleh 

tingginya tingkat absensi karyawan. Oleh karena itu untuk meningkatkan motivasi 

kerja karyawan, PT Bank Central Asia Tbk memberikan pelatihan-pelatihan 
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secara berkala, agar para karyawan lebih maksimal lg dalam melakukan 

pekerjaannya dan untuk menciptakan team work yang baik. Kemudian PT. Bank 

Central Asia tbk memberikan tambahan kompensasi kepada karyawan yang 

memiliki produktifitas tinggi, agar mengurangi tingkat absensi yang cukup tinggi.  

Pada saat ini permasalahan yang timbul di PT Batuwangi Putra Sejahtera 

antara lain kurangnya komunikasi antara karyawan dengan atasan, dan tingginya 

tingkat niat untuk keluar intention, yang mengakibatkan banyaknya karyawan 

yang keluar dari perusahaan. 

 

Tabel 1. 1 

Rekap Karyawan PT PT BATUWANGI PUTRA SEJAHTERA 2012-2013 

Tahun Bulan 

Jumlah 

Karyawan  

Jumlah 

Karyawan 

Jumlah 

Karyawan 

Jumlah 

Karyawan 

Yang Keluar Masuk Akhir Bulan 

2
0
1
4
 

Oktober 200 24 23 199 

November 199 19 16 196 

Desember 199 19 16 196 

2
0
1
5
 

Januari 187 23 22 186 

Februari 189 19 23 193 

Maret 193  8  15 200 

Sumber : PT. Batuwangi Putra Sejahtera (2013-2014) 

 Dari tabel 1.1 dapat diketahui tingkat niat untuk keluar karyawan yang 

keluar mencapai lebih dari yang diharapkan oleh perusahaan. Karena PT 
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BATUWANGI PUTRA SEJAHTERA sendiri menargetkan sebesar 10% , 

sedangkan dalam kenyataannya tingkat niat untuk keluar yang terjadi sebesar 

11,8% hal ini belum  sesuai dengan target perusahaan yaitu di bawah 10%. 

Seringkali dalam perusahaan terdapat karyawan yang tidak mengerahkan 

seluruh kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan karena 

adanya keinginan untuk pindah ke perusahaan lain. Hal ini menyebabkan tingkat 

intentions to leave(keluar masuknya) karyawan dalam lingkungan operasional 

perusahaan sering terjadi. Intentions to leavemerupakan kejadian yang seringkali 

terdapat di perusahaan. Seperti halnya perekrutan karyawan yang terus berjalan, 

baik perekrutan karena faktor produktivitas karyawan yang telah menurun 

disebabkan faktor umur maupun perekrutan karyawan karena faktor pengunduran 

diri. Penggantian karyawan yang mengalami produktivitas menurun karena faktor 

umur dapat diantisipasi oleh perusahaan dengan menyiapkan kader-kader muda 

potensial untuk menggantikan. Sedangkan untuk karyawan bukan lagi faktor umur 

tetapi pengunduran diri maka tentu saja menyulitkan bagi perusahaan karena 

berkaitan dengan implementasi program kerja yang telah ditetapkan. 

Dalam beberapa kasus yang terjadi di lapangan bahwa gejala intentions to 

leavekaryawan bisa dilihat dari lima indikasi yaitu: absensi yang meningkat, 

mulai malas bekerja, peningkatan terhadap pelanggaran tata tertib kerja, 

peningkatan protes terhadap atasan, dan kurangnya keterbukaan antara karyawan 

dengan atasan. Untuk itu, jika ingin menekan kemungkinan terjadinya intentions 

to leavemaka harus mampu menterjemahkan keinginan karyawan atas indikator-

indikator tersebut dengan mengupayakan agar karyawan memiliki kepuasan. 
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Setiap bentuk kesesuaian antara harapan karyawan atas pekerjaan, promosi, 

kompensasi yang didapat, hubungan dengan sesama rekan kerja, dan kondisi kerja 

yang mendukung berarti mampu menekan kemungkinan terjadinya intentions to 

leavekaryawan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

Kepuasan kerja yang tidak terpenuhi dalam lingkungan pekerjaan memungkinkan 

karyawan rentan terhadap keinginan untuk keluar atau berpindah kerja. Kepuasan 

kerja dapat mempengaruhi karyawan untuk menentukan pilihan apakah terus 

bekerja atau keluar kerja. 

Untuk itu, jika ingin menekan kemungkinan terjadinya intentions to 

leavemaka harus mampu menterjemahkan keinginan karyawan atas indikator-

indikator tersebut dengan mengupayakan agar karyawan memiliki kepuasan dan 

komitmen organisasi. Setiap bentuk kesesuaian antara harapan karyawan atas 

pekerjaan, promosi, kompensasi yang didapat, hubungan dengan sesama rekan 

kerja, dan kondisi kerja yang mendukung berarti mampu menekan kemungkinan 

terjadinya intentions to leavekaryawan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan dan komitmen organisasi. Kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi yang tidak terpenuhi dalam lingkungan pekerjaan 

memungkinkan karyawan rentan terhadap keinginan untuk keluar atau berpindah 

kerja. Hasibuan (2008:202) menyatakan kepuasan kerja adalah sikap emosional 

yang menyenangkan dan mencintai pekerjaanya. Sikap ini akan berdampak pada 

moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kemudian Robbins (2008:284) 

menyatakan  Komitmen orgnaisaional (organizational commitment), didefinisikan 

sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak  organisasi tertentu 
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serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi tersebut 

Dampak niat untuk keluar bagi organisasi ini merupakan petunjuk 

kestabilan karyawan. Semakin tinggi niat untuk keluar, berarti semakin sering 

terjadi pergantian karyawan. Tentu hal ini akan merugikan perusahaan. Sebab, 

apabila seorang karyawan meninggalkan perusahaan akan membawa berbagai 

biaya seperti, Biaya penarikan karyawan, Biaya pelatihan, Apa yang dikeluarkan 

buat karyawan lebih kecil dari yang dihasilkan karyawan baru tersebut, Tingkat 

kecelakaan para karyawan baru biasanya cenderung tinggi. 

  Oleh karena itu agar menciptakan kepuasan tinggi dan menggurangi 

tingkat niat untuk keluar, perusahaan harus mengkaji aturan-aturan yang di 

bebankan kepada karyawan yang berdampak terhadap kepuasan kerja kemudian 

memberikan kompensasi yang baik sesuai dengan aturan, untuk meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan dan mengurangi tingkat niat untuk keluar yang ada. Dan 

merekrut karyawan yang lebih kompeten agar menciptakan tingkat loyalitas yang 

tinggi kepada perusahaan. 

Berdasakan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam 

sebuah skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja dan 

Komitmen Organisasi Terhadap Intentions to Leave (Studi Kasus Pada 

PT.Batuwangi Putra Sejahtera)” 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan Latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, 

masalah-masalah yang deteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah kepuasan  kerja yang dirasakan karyawan berpengaruh secara 

signifikan terhadap niat untuk keluar karyawan  di PT. Batuwangi Putra 

Sejahtera? 

2. Apakah komitmen organisasi  karyawan berpengaruh secara signifikan 

terhadap niat untuk keluar karyawan  di PT. Batuwangi Putra Sejahtera? 

3. Apakah kepuasan  kerja  dan komitmen organisasi secara bersama-sama 

mempengaruhi secara siginifikn  niat untuk keluar karyawan  di PT. 

Batuwangi Putra Sejahtera? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengethui apakah kepuasan  kerja yang dirasakan karyawan 

berpengaruh secara signifikan terhadap niat untuk keluar karyawan  di PT. 

Batuwangi Putra Sejahtera. 

2. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi  karyawan berpengaruh 

secara signifikan terhadap niat untuk keluar karyawan  di PT. Batuwangi 

Putra Sejahtera. 

3. Untuk mengetahui apakah kepuasan  kerja  dan komitmen organisasi secara 

bersama-sama mempengaruhi secara siginifikn  niat untuk keluar karyawan  

di PT. Batuwangi Putra Sejahtera. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini menjelaskan tentang kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi terhadap penurunan niat untuk keluar intention di   PT. Batuwangi 

Putra Sejahtera.Hasil penelitian diharapkan untuk : 

1.4.1 Kontribusi Teoritis 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi terhadap penurunan niat untuk keluar intention di di PT.Batuwangi 

Putra Sejahtera. Apabila pembuktian dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
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kepuasan kerja dan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

penurunan niat untuk keluar intention maka sesuai dengan Yulianto (2001) yang 

menyatakan kepuasan kerja dan komitmen organisasi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap niat untuk keluar intention  

Apabila penelitian ini terbukti berbeda secara signifikan, maka penelitian 

memiliki toleransi keraguan yang muncul atas sebuah pernyataan atau 

kesimpulan, memiliki kemauan untuk mempertanyakan segala sesuatu, keinginan 

untuk melakukan berbagai pengujian dan membuka kesempatan atas adanya 

oertentangan satu sama lain. Dengan demikian, hasil penelitian terbuka untuk 

saling berbeda, saling mengkritik, bahkan saling bertentangan. 

1.4.2 Kontribusi Praktis 

Dalam penelitian ini, membahas bagaimana kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi yang ada pada karyawan di PT.Batuwangi Putra Sejahtera tdan 

pengaruhnya terhadap niat untuk keluar intention dan dapat memberi keuntungan 

kepada perusahaan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan 

khususnya dalam menyikapi masalah yang menyangkut tentang menurunkan 

tingkat niat untuk keluar intention. Melalui penelitian ini diharapkan manajemen 

perusahaan dapat menerapkan komitmen organisasi yang baik dan dapat 

memberikan kepuasan kerja yang lebih baik agar dapat menurunkan tingkat niat 

untuk keluar intention di dalam perusahaan.  

1.5 Definisi Variabel 

Agar penelitian ini dapat dimengerti oleh pembaca, maka perlu dijabarkan 

variabel-variabel dalam definisi sebagai berikut : 
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1.5.1 Kepuasan Kerja 

. Hasibuan (2008:202) menyatakan kepuasan kerja adalah sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaanya. Sikap ini akan berdampak pada moral 

kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Handoko (2000:193) menyatakan kepuasan 

kerja adalah keadaan emosional menyenangkan atau tidak  menyenangkan 

bagaimana para pegawai memandang pekerjaan mereka. Sikap senang dan tidak 

senang terhadap pekerjaan dan lingkungan pekerjaan akan tercermin dari 

perilakunya dalam melaksanakan pekerjaan. 

1.5.2 Komitmen Organisasi 

Robbins (2008:284) menyatakan  Komitmen orgnaisaional (organizational 

commitment), didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan 

memihak  organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Dalam dunia bisnis, 

komitmen organisasi merupakan isu yang sangat penting, dan oleh karenanya 

perusahaan memasukkan unsur komitmen organisasi sebagai salah satu seseorang 

untuk dapat bekerja di perusahaan yang bersangkutan. 

1.5.3 Niat untuk keluar Intention 

Menurut Bluedorn dalam Grant  et  al., (2001) niat untuk keluar intention 

adalah kecenderungan sikap atau tingkat dimana seorang karyawan memiliki 

kemungkinan untuk meninggalkan organisasi    atau mengundurkan    diri secara 

sukarela dari pekerjaanya. Niat untuk keluar intention mengarah pada kenyataan 

akhir berupa keluarnya karyawan pada saat tertentu. Niat untuk keluar intention 
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dapat berupa pengunduran diri, perpindahan keluar unit perusahaan, 

pemberhentian atau kematian anggota perusahaan. 

 

 

 

1.6 Outline Skripsi 

Outline skripsi ini dimaksudkan untuk memudahkan penyampaian 

informasi berdasarkan urutan dan aturan logis penelitian. Pembahasan skripsi ini 

disusun dalam 5 bab yang secara keseluruhan membahas tentang kepuasan kerja 

dan komitmen organisasi terhadap niat untuk keluar intention di PT. Batuwangi 

Putra Sejahtera 

Tahap pertama yang dilakukan adalah menentukan judul skripsi yang 

menggambarkan secara singkat tentang masalah yang akan diteliti. Kemudian 

skripsi diawali dengan bab 1 yang berisi pendahuluan, dimana dalam pendahuluan 

ada beberapa uraian dan penjelasan mengenai rumusan singkat tentang pokok-

pokok yang akan dibahas seperti identifikasi masalah yang merupakan pertanyaan 

pokok dari keseluruhan penelitian. 

Tujuan penelitian merupakan arah dari penelitian, merinci apa yang ingin 

diketahui penulis dalam bentuk pertanyaan. Kegunaan penelitian yang manfaat 

dari hasil penelitian dan sumbangan penelitian terhadap perkembangan ilmu 

manajemen serta definisi yang digunakan agar penelitian mempunyai batas 

pengertian yang jelas dan membahas tentang outline penelitian. 

Pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang memuat informasi tentang teori 

yang menjadi latar belakang penelitian atau uraian tentang teori, membahas 
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variabel-variabel yang digunakan, tinjauan pustaka juga membantu dalam 

menyusun kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikiran adalah pola 

nalar peneliti dalam menjawab masalah yang diturunkan dari teori. 

Selanjutnya diikuti oleh bab 3 yang berisi uraian mengenai metodologi 

penelitian. Dimana mulai dari objek penelitian yang dilakukan di PT. Batuwangi 

Putra Sejahtera. Sejarah singkat perusahaan PT. Batuwangi Putra Sejahtera, 

desain penelitian yang akan dilakukan, operasional penelitian, jenis penelitian dan 

metode penelitian. 

Selanjutnya bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yaitu memuat 

pendeskripsian yang dilakukan menyangkut data dan hasil penelitian. 

Pendeskripsian tersebut meliputi hasil pengukuran variabel-variabel yang akan 

diteliti, pengujian hipotesis, analisis hasil penelitian dan interpensi data. 

Kemudian di akhir penelitian yaitu bab 5 kesimpulan dan saran yang 

merupakan bab terakhir, dimana bagian ini diambil kesimpulan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan saran dapat bermanfaat bagi objek penelitian. 
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