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ABSTRAKSI 

 
Keberhasilan suatu perusahaan tergantung pada baik buruknya tenaga kerja 

dalam melakukan pekerjaanya. Agar suatu perusahaan dapat berkembang sesuai 
dengan tujuan perusahaan maka kontinuitas kerja karyawan harus selalu dapat 
dipertahankan. Dalam hal ini karyawan yang mempunyai kemampuan, tanggung 
jawab dan semangat kerja yang tinggi harus dipertahankan. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi, kepuasan kerja, komitmen 
organisasi  terhadap keinginan untuk pindah kerja  

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT. Surya Sumber Daya 
Energi di Surabaya. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural 
Equation Modeling (SEM).  

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa Kompensasi yang 
diberikan PT. Surya Sumber Daya Energi tidak memberikan kontribusi terhadap 
Keinginan Untuk Pindah Kerja karyawan, Kepuasan kerja karyawan di PT. Surya 
Sumber Daya Energi tidak memberikan kontribusi terhadap Keinginan Untuk 
Pindah Kerja karyawan, Komitmen  organisasi karyawan pada PT. Surya Sumber 
Daya Energi memberikan kontribusi terhadap Keinginan Untuk Pindah Kerja 

 
Keywords :  kompensasi, kepuasan kerja, komitmen organisasi, keinginan untuk 

pindah kerja 

 
 
 
 
 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



 
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Persaingan bisnis dalam dunia usaha yang semakin meningkat 

dewasa ini menuntut perusahaan untuk memanfaatkan kemampuan yang ada 

semaksimal mungkin agar unggul dalam persaingan. Apalagi perkembangan 

bisnis di Indonesia sedang mengalami masa yang sulit. Krisis moneter yang 

mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat belum juga berakhir. 

Para pengusaha harus lebih pandai dalam mencari peluang pasar. 

Perusahaan yang beroperasi secara tidak efektif dan efisien tidak mungkin 

dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan disini sebagai 

suatu organisasi bisnis merupakan lembaga yang  menyediakan barang dan 

jasa maka perusahaan mempunyai tujuan utama untuk memperoleh laba 

sebesar-besarnya guna mempertahankan hidupnya. 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak 

hanya ditentukan oleh bentuk susunan atau struktur perusahaan yang lengkap, 

melainkan juga dipengaruhi oleh faktor penempatan individu dalam posisi yang 

tepat sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya (the right man 

on the right place), yang mana di antara semua individu tersebut merupakan 

suatu bentuk mitra kerja yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu 

aktivitas dalam perusahaan tersebut. Perusahaan yang berorientasi pada 

kepentingan pelanggan memerlukan budaya dukungan dan budaya prestasi 

sebagai cara untuk meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan. Dengan 
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kata lain, organisasi yang memiliki orientasi demikian akan mengutamakan 

aspek efisiensi dan efektifitas hasil. Organisasi yang mengutamakan efisiensi 

dan efektifitas hasil, akan berusaha mengelola sumber daya manusia yang 

dimilikinya secara tepat guna dan terarah, dimulai sejak rekrutmen sampai 

penempatannya melalui proses perencanaan yang matang. Oleh karena itu, 

harus dilakukan semacam penilaian terhadap performance setiap individu yang 

diharapkan mampu mengemban tugas organisasi. 

Dalam era pembangunan sekarang ini manajemen di bidang 

sumber daya manusia juga mengalami kemajuan yang pesat. Karena itulah 

perlunya diadakan perencanaan dan penanganan yang baik terhadap sumber 

yang ada, khususnya tenaga kerja manusia untuk masa sekarang maupun 

yang akan datang. Masalah tenaga kerja merupakan salah satu masalah yang 

serius untuk mendapatkan perhatian. Karena keberhasilan suatu perusahaan 

tergantung pada baik buruknya tenaga kerja dalam melakukan pekerjaanya. 

Agar suatu perusahaan dapat berkembang sesuai dengan tujuan perusahaan 

maka kontinuitas kerja karyawan harus selalu dapat dipertahankan. Dalam 

hal ini karyawan yang mempunyai kemampuan, tanggung jawab dan 

semangat kerja yang tinggi harus dipertahankan. Pada hakekatnya kegiatan 

perusahaan merupakan upaya bersama antar pelaku dalam usaha tersebut 

yang diarahkan baik untuk pertumbuhan perusahaan maupun kesejahteraan 

masyarakat termasuk kesejahteraan karyawan. Segala usaha yang dilakukan 

manusia dalam hidupnya adalah untuk memperoleh kesejahteraan dan 

diarahkan untuk perolehan kebahagian atau disebut kepuasan hidup. 
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Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi kepuasan hidup, karena sebagian waktu manusia dihabiskan 

ditempat kerja. kepuasan kerja akan memberikan kontribusi yang besar 

terhadap kepuasan hidup seseorang, apabila waktu yang dibutuhkan untuk 

pekerjaan semakin banyak, tingginya tingkat sosial, banyaknya kesempatan 

untuk dapat menunjukkan kemampuan dirinya dan sebagainya. 

Seorang yang tidak puas akan pekerjaannya atau yang kurang 

berkomitmen pada organisasi akan terlihat menarik diri dari organisasi baik 

melalui ketidakhadiran atau masuk keluar kerja. (Mathis dan Jackson, 2001 : 

100). Komitmen organisasi juga mempengaruhi tingkat perputaran pada 

karyawannya karena komitmen organisasional memberi titik berat secara 

khusus terhadap kekontinuan faktor komitmen yang menyarankan keputusan 

untuk tetap atau meninggalkan pekerjaan atau organisasi yang pada akhirnya 

tergambar dalam statistik ketidakhadiran dan keinginan untuk pindah kerja . 

(Mathis dan Jackson, 2001 : 100) 

Selain itu kompensasi adalah faktor penting yang mempengaruhi 

bagaimana dan mengapa orang-orang bekerja pada suatu organisasi dan 

bukan pada organisasi lainnya. Pengusaha harus cukup kompetitif dengan 

beberapa jenis kompensasi untuk mempekerjakan, mempertahankan dan 

memberi imbalan terhadap kinerja di organisasi. (Atmajawati, 2007:5). 

Sistem kompensasi dalam organisasi harus dihubungkan dengan tujuan dan 

strategi organisasi. Kompensasi juga menuntut keseimbangan antara 

keuntungan dan biaya pengusaha dengan harapan dari para 
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pegawai.Kompensasi merupakan suatu bentuk yang diterima oleh karyawan 

sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam bentuk uang 

atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan 

lainnya.  

Kompensasi merupakan salah satu unsur penting yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan motivasi kerja sebab kompensasi merupakan 

alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan karyawan. Motivasi kerja 

merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri karyawan yang perlu 

dipenuhi agar karyawan tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap 

lingkungannya. Teori equity rnenekankan bahwa kepuasan gaji disebabkan 

oleh perasaan yang berhubungan dengan rasa keadilan atas gaji yang 

dibayarkan. Perasaan ini merupakan hasil dari proses yang terus menerus dan 

setelah membandingkan dengan outcome yang lain. Teori ini didasari bahwa 

seorang pekerja memformulasikan rasio outcome-nya (termasuk gaji) dengan 

input. Rasio ini kemudian dibandingkan dengan rasio outcome (input) dan 

beberapa sumber yang menjadi acuan Jika gaji yang diterima pekerja kurang 

dari yang lainnya, akan menimbulkan adanya perasaan diperlakukan tidak 

adil (inequitable) atas pembayaran yang diberikan. Sehingga ketidakpuasan 

akan gaji tersebut, dalam jangka waktu yang tidak lama individu tersebut 

memilih keluar dan mencari alternatif pekerjaan lain. (Saraswati, 2007:3) 

Komitmen organisasi juga mempengaruhi tingkat perputaran pada 

karyawannya karena komitmen organisasional memberi titik berat secara 

khusus terhadap kekontinuan faktor komitmen yang menyarankan keputusan 
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untuk tetap atau meninggalkan pekerjaan atau organisasi yang pada akhirnya 

tergambar dalam statistik ketidakhadiran dan turnover intention . (Mathis 

dan Jackson, 2001 : 100) 

Turnover yang tinggi pada suatu departemen atau divisi 

organisasi, menunjukkan bahwa departemen yang bersangkutan perlu 

diperbaiki kondisi atau cara pembinaannya. Karyawan yang meninggalkan 

pekerjaan mungkin dimotivasi oleh harapan-harapan akibat positif yang 

menguntungkan dalam pekerjaannya yang baru, karena karyawan 

menginginkan penghasilan yang lebih besar, tantangan dalam pekerjaan, 

perkembangan karier, suasana organisasi yang mendukung atau yang 

lainnya. Jika kemudian karyawan tersebut memperoleh apa yang 

diharapkan, jika kemudian karyawan tersebut memperoleh apa yang 

diharapkan, maka hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri sendiri dan 

kepuasan. (Atmajawati, 2007:17) 

Berdasarkan observasi sementara melalui wawancara pada                  

PT. Surya Sumber Daya Energi perusahaan mengalami penurunan kinerja 

yang dilihat dari pendapatan perusahaan yang menurun, sehingga dapat 

dilihat bahwa perusahaan dalam keadaan kurang baik dalam pencapaian 

tujuan yaitu meningkatkan laba perusahaan. Salah satu menurunnya hasil 

penjualan  dan laba bersih perusahaan disebabkan banyaknya karyawan yang 

keluar yang sangat mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Empat tahun 

belakangan ini Labaa mengalami penurunan penjualan yang diakibatkan dari 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



 
6 

 

penurunan jumlah pelanggan. Berikut adalah laporan penjualan PT. Surya 

Sumber Daya Energi mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. 

Tabel 1.1. Laporan Penjualan PT. Surya Sumber Daya Energi  

Tahun 2007 sampai 2010 

Tahun 
 

Laba 
(Rp.) 

Total Penjualan  
(Ton) 

2007 1,283,745,272 20.360 
2008 1,111,936,400 17.880 
2009 1,056,101,056 16.620 
2010 906,376,117 13.550 

                     Sumber : PT. Surya Sumber Daya Energi 

Tabel. 1.2. Data Masuk Dan Keluar Karyawan  
 

Tahun Jumlah 

Karyawan 

Jumlah 

Karyawan 

Masuk 

Jumlah 

Karyawan  

Keluar 

Tingkat 

Turnover 

Th. 2007 181 orang 7 orang 11 orang 2% 

Th. 2008 177 orang 20 orang 25 orang 3% 

Th. 2009 172 orang 47 orang 57 orang 6% 

Th. 2010 177 orang - -  

Sumber : PT. Surya Sumber Daya Energi 
 

Jika dilihat secara keseluruhan jumlah karyawan yang keluar 

pada tahun 2007 adalah sebesar 11 orang. Keseluruhan jumlah karyawan 

yang keluar pada tahun 2008 adalah sebesar 25 orang, jadi karyawan yang 

keluar mengalami kenaikan sebesar 14 orang. Keseluruhan jumlah karyawan 

yang keluar pada tahun 2009 adalah 57 orang, jadi karyawan yang keluar 

mengalami kenaikan 32 orang.  Hal ini menunjukkan bahwa jika jumlah 

karyawan yang keluar tidak konsisten dan cenderung mengalami 
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peningkatan maka dapat dikatakan terjadi masalah tingginya keinginan 

untuk berhenti bekerja. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Kompensasi, Kepuasan 

Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Keinginan untuk Pindah 

Kerja Pada PT. Surya Sumber Daya Energi” 

 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan 

masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh kompensasi terhadap keinginan untuk pindah 

kerja pada PT. Surya Sumber Daya Energi ? 

2. Apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap keinginan untuk 

pindah kerja pada PT. Surya Sumber Daya Energi ? 

3. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap keinginan 

untuk pindah kerja pada PT. Surya Sumber Daya Energi ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap keinginan untuk 

pindah kerja pada PT. Surya Sumber Daya Energi 
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2. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap keinginan untuk 

pindah kerja pada PT. Surya Sumber Daya Energi 

3. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap keinginan 

untuk pindah kerja pada PT. Surya Sumber Daya Energi 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan.  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau sumber informasi 

bagi perusahaan dalam upaya memperkecil keinginan karyawan untuk 

pindah kerja. 

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur. 

Sebagai tolok ukur, kemampuan mahasiswa dalam memecahkan 

persoalan yang sama dalam dunia praktisi atau sebagai penulisan karya 

ilmiah serta dapat digunakan sebagai wawasan, sehingga dapat dijadikan 

bahan rujukan bagi mahasiswa UPN “VETERAN” Jawa Timur. 

c. Bagi Penulis. 

Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di Universitas 

Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur, disamping itu dengan 

penulisan skripsi ini penulis dapat mengaplikasikan antara teori dari 

bangku kuliah dengan kenyataan praktik yang ada di lapangan.  
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