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ABSTRAK 

Turnover  Intention merupakan permasalahan yang sangat serius bagi 

banyak perusahaan, agar turnover di perusahaan tidak terlalu tinggi maka 

perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi turnover 

intention . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh stres kerja, 

kepuasan kerja, dan iklim organisasi terhadap turnover intention. 

Penelitian ini dilakukan di CV. Dharma Siadja Mas, Ubud. Jumlah 

sampel yang diambil sebanyak 81 orang. Metode yang digunakan adalah 

sampel jenuh atau sensus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan 

observasi. Teknis analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. 

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa stres kerja, kepuasan kerja 

dan iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat stress pada pekerja akan semakin 

tinggi pula turnover intention yang ditimbulkan. Selain stress kerja kepuasan kerja 

yang baik secara signifikan akan mempengaruhi tingkat turnover intention 

karyawan, dengan kepuasan yang tinggi maka niat karyawan untuk pindah ke 

perusahaan lain akan semakin kecil dan juga iklim organisasi yang kondusif 

sangat berpengaruh terhadap turnover intention, hal ini ditunjukkan dengan 

kondusifnya hubungan anatara sesama rekan pekerja atau antara pekerja dengan 

atasan. 

Untuk menurunkan tingkat turnover pada perusahaan maka peran 

manajemen harus peduli terhadap keadaan para pekerja yang menimbulkan stres 

kerja. Selain stress kerja, perusahaan juga harus memperhatikan kompensasi para 

pekerja agar meningkatkan kepuasan kerja, serta perusahaan disarankan agar 

selalu menjaga hubungan yang baik didalam organisasi perusahaan seperti 

hubungan antara sesama pekerja maupun dengan atasannya. 

 

 

Kata kunci : Stres Kerja, Kepuasan Kerja, Iklim Organisasi, Turnover Intention  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang Masalah  

Saat ini permasalahan tingginya tingkat turnover intention  telah menjadi masalah 

serius bagi banyak perusahaan. Dampak negatif yang dirasakan akibat terjadinya 

turnover intention pada perusahaan yaitu pada kualitas dan kemampuan perusahaan 

untuk menggantikan karyawan yang keluar dari perusahaan, sehingga butuh waktu 

serta biaya dalam merekrut karyawan baru (Supayah, 2010). Sumber daya manusia 

dalam organisasi merupakan aspek krusial yang menentukan  kesuksesan suatu 

organisasi. Oleh karena itu organisasi senantiasa perlu melakukan investasi dengan 

melaksanakan fungsi MSDM yaitu mulai perekrutan, penyeleksian sampai 

mempertahankan sumber daya manusia (Andini, 2006). Menurut beberapa penelitian 

terdahulu turnover intention  terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang 

disebutkan oleh Aryansah dan Erika (2013) penyebab terjadinya turnover antara lain 

stres kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi, iklim organisasi, dan lain 

sebagainya. 

CV. Dharma Siadja merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

kerajinan yang memiliki memiliki 81 orang karyawan yang dibagi kedalam beberapa 

bidang. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik 

manajemen, yang mempengaruhi secara langsung kepada tujuan organisasi, oleh 
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karena itu sumber daya manusia harus selalu diperhatikan, dikembangkan dan 

dipertahankan.  Fenomena yang sering terjadi pada CV. Dharma Siadja adalah 

produktivitas perusahaan menurun yang disebabkan karyawan perusahaan, salah satu  

bentuk perilaku tersebut adalah stres kerja. Stres kerja dengan berbagai kondisi yang 

memicunya dalam sebuah organisasi sudah menjadi gejala yang sering kali menjadi 

masalah, baik bagi karyawan itu sendiri atau perusahaan. Stres kerja muncul pada 

karyawan CV. Dharma Siadja akibat beban kerja yang dirasa terlalu berat, seiring 

adanya tuntutan efektivitas dan efisiensi kerja stres kerja akan tetap muncul dalam 

kurun waktu yang panjang, mengingat manusia secara umum berkecimpung di tempat 

kerjanya dari sekian waktu yang tersedia ( Sidharta dan Margaretha, 2011). Setiap 

karyawan bekerja sesuai tugasnya dengan aturan yang berlaku dan dalam koridor 

yang diharapkan oleh atasannya, tetaapi sering kali karyawan tidak selalu berhasil 

menjalankan tugasnya tanpa menimbulkan masalah. Permasalahan seperti inilah yang 

terkadang menimbulkan stres kerja yang dikenal dengan istilah role ambiguity atau 

peran yang tidak maksimal dan terkadang menimbulkan konflik, mengganggu 

kesehatan, baik fisik maupun emosional, sehingga dapat menurunkan 

produktivitasnya dan berpengaruh langsung terhadap turnover intention  (Karsh et al. 

2014). Sebagaimana yang pernah dipaparkan oleh Wibowo (2014) ada lima indikator 

stres kerja yaitu, peran didalam organisasi, konflik peran, beban kerja, hubungan 

kerja, dan iklim organisasi. 

Selain stres kerja yang rendah, perusahaan juga dituntut agar semua karyawan 

dalam organisasi mempunyai kepuasan kerja, bahwa kepuasan kerja akan tepat jika 
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adanya kesesuaian antara kemampuan, keterampilan dan harapannya dengan 

pekerjaan yang ia hadapi secara subyektif (Cai and Zhou, 2009). Agung dkk. (2013) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan penilaian, perasaan atau sikap 

seseorang terhadap pekerjaannya, dan berhubungan dengan lingkungan kerja, jenis 

pekerjaan, kompensasi, hubungan antar teman kerja, dan hubungan sosial di tempat 

kerja. Kepuasan dalam pekerjaan didefinisikan dengan memperoleh pujian hasil 

kerja, penempatan, perlakuan, peralatan, dan suasana lingkungan kerja. Sesuai  

penjelasan di atas bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap dari seorang karyawan 

yang menggambarkan sikap keinginan dan kebutuhan mereka melalui kegiatan 

organisasi dan menciptakan iklim organisasi yang kondusif.  

Ketidakpuasan kerja telah sering diidentifikasikan sebagai suatu alasan yang yang 

menyebabkan individu meninggalkan pekerjaannya menurut Ardana dkk. (2009:22) 

mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan selisih dari apa yang didapat dengan 

yang seharusnya didapatkan, semakin sedikit selisih yang didapatkan maka seorang 

individu dapat dikatakan puas terhadap pekerjaanya. Dengan kepuasan kerja yang 

baik maka karyawan akan bekerja secara optimal dan merasa nyaman dengan 

lingkungan kerjanya. Kepuasan kerja karyawan pada CV. Dharma Siadja dapat 

dilihat dari beberapa indikator, menurut  Taurisa dan Ratnawati (2012) ada enam 

indikator pada kepuasan kerja : kesesuaian pekerjaan dengan kepribadian, pekerjaan 

itu sendiri, upah dan promosi, rekan sekerja, dan  atasan di lingkungan kerja. 

Selain faktor stres kerja dan kepuasan kerja, iklim organisasi merupakan faktor 

penting yang menjadikan niat karyawan untuk berpindah, Suandi dkk. (2014) 
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mengatakan iklim organisasi adalah seperangkat karakteristik yang mendefinisikan 

sebuah organisasi dan membedakan organisasi tertentu dengan organisasi lain. Dalam 

penelitian-penelitian terdahulu para peneliti banyak menggunakan variable iklim 

organisasi sebagai dimensi yang dapat mempengaruhi turnover intention. Menurut 

Bianca dan Susihono (2012) iklim organisasi juga dapat mewujudkan semangat kerja 

yang semakin baik pada diri karyawan, dengan iklim organisasi yang baik pada 

sebuah organisasi akan menjadikan individu dari masing-masing karyawan akan 

bekerja secara optimal untuk tercapainya tujuan organisasi. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Surachim dan Firdaus (2008) di PT. Combhipar Jakarta mengatakan 

iklim organisasi yang baik harus dimiliki setiap perusahaan dan harus dibudayakan di 

kalangan karyawan agar bisa mendukung tercapainya tujuan organisasi karena 

merupakan wujud dari kepatuhan terhadap aturan kerja. Hal demikian membuktikan 

bahwa iklim organisasi memiliki pengaruh terhadap turnover intention.  Setyanto 

dkk. (2013) juga berpendapat iklim organisasi merupakan suatu keadaan atau ciri-ciri 

yang menggambarkan suatu lingkungan psikologis organisasi yang dirasakan oleh 

orang yang berada dalam lingkungan organisasi, iklim organisasi juga memiliki 

beberapa indikator anatara lain,  kesesuaian dengan organisasi, tanggung jawab, 

standar kerja, upah , kejelasan organisasi, semangat tim.  

Dalam penelitian ini salah satu perusahaaann manufaktur yaitu CV. Dharma 

Siadja yang berada di Desa Mas Kecamatan Ubud, Gianyar  yang dalam pencapaian 

visi dan misinya memerlukan turnover karyawan yang rendah, serta kinerja karyawan 

yang prima dalam  memberikan pelayanan kepada konsumen dan pelanggannya. CV. 
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Dharma Siadja merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jual – 

beli barang kerajinan tangan, di mana yang secara langsung berhubungan dengan 

konsumen luar negeri, maka sudah selayaknya karyawan memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada konsumen maupun pelanggannya. Perasaan puas yang dirasakan 

konsumen atau pelanggan mencerminkan bahwa karyawan sudah menunjukkan 

kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan. 

Berikut adalah Data Turnover dan Jumlah Karyawan CV. Dharma Siadja Tahun 

2015 

Tabel 1.1 Data Turnover Karyawan CV. Dharma Siadja Mas Ubud 

Jumlah Karyawan (%) Karyawan Karyawan (%) Karyawan

Karyawan Masuk Masuk Keluar Keluar

2011 97 16 16,5 0 0

2012 113 0 0 11 9,7

2013 102 4 3,9 8 7,8 

2014 98 0 0 17 17,4 

2015 81 0 0 0 0

Tahun

  Sumber :  CV. Dharma Siadja 2015  

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, dapat dikemukakan bahwa  turnover pada CV. 

Dharma Siadja tergolong cukup tinggi karena persentase menunjukkan angka 7% per 

tahun. Selama 5 tahun terakhir turnover paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 

sebanyak 17,4 % terjadinya turnover tinggi pada 2014 karena adanya sedikit 

pemesanan barang serta keinginan keluar dari karyawan seperti mencari pekerjaan 

lain di luar perusahaan. Menurut Ridlo  (2012: 5) turnover  tidak boleh lebih dari 10 
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% per tahun karena dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Timbulnya 

turnover intention pada CV. Dharma Siadja disebabkan karena beban kerja yang 

terlalu berat dirasakan oleh karyawan pada saat pemesanan barang yang banyak 

dengan rentan waktu penyelesaian yang kurang.  

Terjadinya tingkat turnover intention yang tinggi di CV. Dharma Siadja pada 

tahun 2014 juga disebabkan karena niat karyawan sendiri untuk mencari pekerjaan 

lain diluar organisasi, dari observasi dan wawancara yang dilakukan faktor- faktor 

yang mempengaruhi turnover intention di CV. Dharma Siadja pada tahun 2014 

adalah faktor stres di tempat kerja dan faktor pengembangan diri yang dirasa 

karyawan kurang untuk berkembang pada posisi organisasi yang sekarang. Kondisi 

ini dapat menyebabkan sulitnya dalam penetapan target dan sasaran bagi masing-

masing individu karyawan karena sering terjadinya keluar masuk karyawan pada 

jabatan atau bagian yang sama. Kedua, terjadinya banyak perubahan di CV. Dharma 

Siadja diantaranya adalah perubahan pada sistem kerja, perubahan struktur organisasi, 

perubahan strategi dan perubahan perubahan lain berimbas bagi prilaku karyawan 

yang dapat memunculkan potensi stres yang dapat berimbas pula pada perubahan 

iklim organisasi yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja masing-masing individu 

karyawan. Pemilihan ketiga variabel bebas yaitu stres kerja, kepuasan kerja dan iklim 

organisasi menjadi variabel bebas didasari pada penelitian sebelumnya yang 

mengatakan bahwa turnover intention paling banyak dipengaruhi oleh stres, kepuasan 

dan iklim di dalam organisasi.  



xix 
 

 Menurut Karsh et al. (2014) karyawan yang memiliki kemampuan yang baik 

harus dipertahankan agar aktivitas manajemen dalam perusahaan berjalan dengan 

lancar, serta perusahaan harus memiliki karyawan yang berpendidikan dan 

berketerampilan tinggi agar mampu menyelesaikan tugas-tugasnya. Dalam kurun 

waktu 5 tahun, jumlah karyawan awal ( tahun 2011 ) berjumlah 97 orang karyawan 

dan pada tahun 2015 berkurang menjadi 81 orang. Terjadinya turnover intention di 

CV. Dharma Siadja diindikasikan  dari beberapa indikator, yaitu : 

1) Absensi yang meningkat : tingkat tanggung jawab karyawan dalam fase ini 

sangat kurang dibandingkan dengan sebelumnya. 

2) Niat keluar: biasanya ditandai dengan perilaku mengeluh pada atasan dan 

kemangkiran dalam bekerja 

3) Mencari pekerjaan lain: mencerminkan individu kurang puas dengan 

pekerjaan sekarang. 

4) Perasaan bosan: karena keadaan di organisasi yang sekarang membosankan 

dan cenderung kurang cocok dengan kepribadian pekerja. 

5) Membandingkan pekerjaan:ditandai dengan karayawan cenderung lebih 

tertarik dengan orgnaisasi lain daripada di organisasi yang sekarang 

6) Peningkatan protes terhadap atasan: protes yang ditekankan biasanya 

berhubungan dengan balas jasa atau aturan lain yang tidak sependapat dengan 

keinginan karyawan.  
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7) Peningkatan terhadap pelanggaran tata tertib kerja : karyawan lebih sering 

meninggalkan tempat kerja ketika jam-jam kerja berlangsung, maupun 

berbagai bentuk pelanggaran lainnya. 

 

1. 2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1) Apakah stres kerja berpengaruh terhadap turnover intention pada karyawan di 

CV. Dharma Siadja ? 

2) Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intention pada 

karyawan di CV. Dharma Siadja ? 

3) Apakah iklim organisasi berpengaruh terhadap turnover intention pada 

karyawan di CV. Dharma Siadja ? 

1. 3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, makan tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1) Mengetahui pengaruh stress kerja terhadap turnover intention pada karyawan 

di  CV. Dharma Siadja 

2) Mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention pada 

karyawan di CV. Dharma Siadja  

3) Mengetahui pengaruh iklim organisasi terhadap turnover intention pada 

karyawan di CV. Dharma Siadja 
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1. 4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan baik 

secara teoritis, maupun praktis bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, 

anatara lain : 

1) Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini  diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi 

peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lanjutan mengenai subjek 

atau objek yang sama di dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga 

diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam bidang ilmu 

manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan stres kerja, kepuasan 

kerja, dan iklim organisasi 

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak 

manajemen di CV. Dharma Siadja  dalam membuat kebijakan sumber daya 

manusia terutama yang berkaitan dengan stres kerja, kepuasan kerja, dan iklim 

organisasi. 

1. 5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab adalah sebagai 

berikut. 

Bab I  Pendahuluan  
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 Memaparkan mengenai latar belakang masalah mengenai turnover intention 

pada CV. Dharma Siadja, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II  Kajian Pustaka 

 Memuat tentang landasan teori dan konsep yang digunakan dalam 

melakukan pembahasan yang meliputi stres kerja, kepuasan kerja, iklim 

organisasi dan turnover intention serta hipotesis penelitian. 

Bab III  Metode Penelitian 

Menguraikan tentang desain penelitian, lokasi penelitian, obyek penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, 

populasi dan responden penelitian, pengujian instrumen, metode 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab IV  Pembahasan 

Memuat tentang gambaran umum perusahaan, susunan organisasi, uraian 

jabatan masing-masing bagian dalam perusahaan, serta pembahasan 

mengenai hasil penelitian. 

Bab V  Simpulan dan Saran 

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari permasalahan yang diteliti 

dan uraian mengenai saran-saran yang dianggap perlu atas simpulan yang 

diperoleh.  

 

 


