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ABSTRAKSI 

 
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. 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. 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 turnover intention . Berdasarkan latar belakang diatas, maka 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja, komitmen 
organisasi dan kinerja karyawan terhadap turnover intention karyawan pada PT. 
Intraco Adhitama di Surabaya.  

Populasi yang dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT. Intraco 
Adhitama di Surabaya yang berjumlah 172 karyawan. Sampel yang diambil adalah 
sebanyak  120 karyawan pada PT. Intraco Adhitama di Surabaya. Teknik analisis 
yang di gunakan dalam penelitihan ini menggunakan teknik analisis Stuctural 
Equation Modeling ( SEM ). 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SEM (Stuctural Equation 
Modeling) dan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat 
disimpulkan hal-hal untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : Kepuasan kerja 
berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada PT. Intraco Adhitama di Surabaya, 
Kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Intraco 
Adhitama di Surabaya, Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Intraco Adhitama di Surabaya, Kepuasan kerja tidak berpengaruh 
terhadap turnover intention karyawan pada PT. Intraco Adhitama di Surabaya, 
Kinerja karyawan tidak berpengaruh terhadap turnover intention karyawan pada PT. 
Intraco Adhitama di Surabaya, Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap 
turnover intention karyawan pada PT. Intraco Adhitama di Surabaya  

  
Keyword : kepuasan kerja, komitmen organisasi, kinerja karyawan dan turnover 

intention karyawan. 
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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. 

Untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut suatu perusahaan 

membutuhkan adanya suatu perangkat yang kuat dalam menjalankan 

usahanya, antara lain : memiliki permodalan yang kuat, peluang pasar yang 

potensial, dan tenaga manajemen yang profesional dalam mengelola 

perusahaan dengan baik serta dapat mengambil keputusan dengan cepat dan 

tepat dalam hubungannya dengan perencanaan dan pengendalian 

(pengawasan). Selain itu perusahaan perlu memiliki kemampuan untuk 

melihat dan memanfaatkan peluang, mengidentifikasi masalah dan 
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menyeleksi serta mengimplementasikannya secara tepat. Manajemen disini 

berkewajiban untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan 

mengendalikan organisasi sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. 

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. 

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 
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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 turnover intention . (Mathis dan 

Jackson, 2001 : 100) 

Begitu juga yang dialami oleh PT. Intraco Adhitama Surabaya yang 

mempunyai kegiatan usaha persewaan alat-alat berat di Surabaya. Berikut 

adalah data karyawan yang keluar dan masuk, pada PT. Intraco Adhitama 

Surabaya :  

Tabel. Data Masuk Dan Keluar Karyawan  
 

Tahun Jumlah Karyawan Jumlah 

Karyawan 

Masuk 

Jumlah Karyawan 

Keluar 

Th. 2006 181 orang 7 orang 11 orang 

Th. 2007 177 orang 20 orang 25 orang 

Th. 2008 172 orang 47 orang 42 orang 

Sumber : PT. Intraco Adhitama Surabaya 
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Jika dilihat secara keseluruhan jumlah karyawan yang keluar 

pada tahun 2006 adalah sebesar 11 orang. Keseluruhan jumlah karyawan 

yang keluar pada tahun 2007 adalah sebesar 25 orang, jadi karyawan yang 

keluar mengalami kenaikan sebesar 14 orang. Keseluruhan jumlah karyawan 

yang keluar pada tahun 2008 adalah 42 orang, jadi karyawan yang keluar 

mengalami kenaikan 17 orang. Apabila jumlah karyawan yang keluar 

mengalami peningkatan maka mengindikasikan bahwa terjadi penurunan 

komitmen karyawan teradap perusahaan tersebut karena karyawan yang 

kurang berkomitmen pada organisasi akan terlihat menarik diri dari 

organisasi baik melalui ketidakhadiran atau masuk keluar.  

Tabel. 1. Data Karyawan Tetap Yang Keluar Pada Tahun 2006-2008 
 

Keterangan Jumlah Karyawan Tetap Yang Keluar 

2006 2007 2008 

Pensiun 1 5 4 

Menarik Diri 4 6 8 

Di – PHK 1 2 2 

Sumber : PT. Intraco Adhitama Surabaya 

 

Tabel. 2. Data Karyawan Outsourching (Kontrak) Yang Keluar  
Pada Tahun 2006-2008 

 
Keterangan Jumlah Karyawan Outsourching (Kontrak) Yang Keluar 

2006 2007 2008 

Habis Kontrak 2 3 4 

Menarik Diri 2 8 19 
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Di - PHK 1 1 5 

Sumber : PT. Intraco Adhitama Surabaya 

 

Berdasarkan data diatas, membuktikan terjadinya turnover 

intention, yang paling dominan adalah factor penarikan diri karyawan yang 

disebabkan pindah kerja karena berbagai faktor. Turnover merupakan 

kejadian yang wajar terjadi dalam setiap perusahaan. Seperti halnya 

replacement yang terus berjalan, baik replacement (penggantian) karena 

factor produktivitas karyawan yang telah menurun. Namun jika penggantian 

karyawan ini karena factor produktivitas lebih disebabkan karena umur, 

maka hal ini akan dapat diantisipasi oleh perusahaan melalu penyiapan 

kader-kader untuk menggantikan. Namun jika penggantian karyawan bukan 

lagi karena factor umur, tetapi pengunduran diri maka tentu saja 

menyulitkan bagi perusahaan karena berkaitan dengan implementasi 

program kerja yang telah ditetapkan. 

Dampak dari timbulnya aktivitas turnover tersebut akan 

mempengaruhi berbagai aktivitas kerja yang terdapat pada perusahaan dan 

dapat juga mempengaruhi prestasi kerja karyawan secara keseluruhan. 

Secara nyata dampak dari turnover bagi perusahaan antara lain : perusahaan 

harus mengeluarkan biaya lagi sehubungan dengan rekruitmen karyawan 

baru untuk menggantikan karyawan yang telah meninggalkan perusahaan 

dan kesinambungan operasional di perusahaan terancam karena 

dimungkinkan karyawan yang keluar kerja tidak mempunyai wakil yang 

dapat menggantikan posisinya pada saat bersangkutan. 
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Berdasarkan permasalahan diatas, maka timbul ketertarikan 

peneliti untuk mengambil judul ” Pengaruh Kepuasan Kerja, Komitmen 

Organisasi Dan Kinerja Karyawan Terhadap Turnover Intention Karyawan 

Pada PT. Intraco Adhitama Di Surabaya”. 

 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan 

masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi pada PT. Intraco Adhitama di Surabaya ? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Intraco Adhitama di Surabaya ? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Intraco Adhitama di Surabaya ? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap turnover 

intention karyawan pada PT. Intraco Adhitama di Surabaya ? 

5. Apakah terdapat pengaruh antara kinerja karyawan terhadap turnover 

intention karyawan pada PT. Intraco Adhitama di Surabaya ? 

6. Apakah terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap turnover 

intention karyawan pada PT. Intraco Adhitama di Surabaya ? 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh antara kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi pada PT. Intraco Adhitama di Surabaya  

2. Untuk menganalisis pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Intraco Adhitama di Surabaya  

3. Untuk menganalisis pengaruh antara komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Intraco Adhitama di Surabaya  

4. Untuk menganalisis pengaruh antara kepuasan kerja terhadap turnover 

intention karyawan pada PT. Intraco Adhitama di Surabaya  

5. Untuk menganalisis pengaruh antara kinerja karyawan terhadap turnover 

intention karyawan pada PT. Intraco Adhitama di Surabaya  

6. Untuk menganalisis pengaruh antara komitmen organisasi terhadap 

turnover intention karyawan pada PT. Intraco Adhitama di Surabaya  

 

 
 
1.4. Manfaat Penelitian 

 Bagi Perusahaan.  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau sumber informasi 

bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan motivasi kerja karyawannya. 
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