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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar belakang 

 Industrial manufaktural adalah suatu kategori yang bisa dikatakan 

memperoleh sorotan utama dari pihak pemerintahan agar mampu dikembangkan 

ratingnya serta mampu untuk bersaing dengan industrial yang berasal dari Negara 

lainnya, ditengah kompetisi yang sulit dimana persaingan ini bertingkat 

internasional dengan taruhan seluruh sumberdaya manusia diberbagai Negara 

yang bekerja disektor apapun. Industrial manufaktur adalah industri tingkat utama 

yang diikuti dengan beberapa industri lainnya diantaranya industri dagang, 

penginapan, restoran, pembangunan, distribusi dan telekomunikasi, pertanian, 

peternakan, perhutanan, dan perikanan. (BPS Kota Batam, 2015). Berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Batam (DISNAKER) 

dan Pemutusan Hubungan Industrial (PHI) di Batam sendiri terdapat beberapa 

perusahaan manufaktur elektronik yang mempunyai permasalahan turnover yang 

tinggi yang dimana menjadi permasalahan yang harus diprioritaskan. 

 Sebagai pemeran salah satu sarana utama perindustrian nasional, lokasinya 

yang strategis yang dimana berseberangan terhadap Negara tetangga Singapura 

dan Malaysia. Batam bisa menarik perhatian para investor untuk melakukan 

investasi di Kota Batam dimana, seperti yang kita ketahui sektor industri 

merupakan salah satu bagian yang memperoleh lirikan lebih dari para investor. 

Pada tahun 2015, distributor industri manufaktural kepada Produk Domestik 

Bruto (PDB) di Indonesia adalah sebesar 20,84%. Disaat bersamaan, di Provinsi 

Kepulauan Riau, distributor industri manufaktural mencapai 38,63%. Dari hal 
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diatas kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya industri manufaktur bagi 

perkembangan di Kepualauan Riau. 

 Sedangkan pada saat yang bersamaan pendiri sekaligus direktur PT. Netika 

Indonesia, Sihoro (2015) mengatakan sering sekali perusahaan-perusahaan yang 

salah satunya bergerak dibidang manufaktur mendapatkan keluhan yang 

berhubungan dengan sumber daya manusia. Banyak perusahaan yang mengeluh 

tentang banyak sekali karyawan yang tidak loyal terhadap perusahaan. Dan juga 

Chris (2015) menyatakan bahwa, penyakit atau keluhan lain dari perusahaan 

adalah tentang teamwork karyawan perusahaan yang tidak baik, budaya atau 

komitmen perusahaan yang buruk. Dan apabila saya teliti salah satu faktornya ada 

di tim human resource development (HRD). 

 Chris (2015) mengatakan kurangnya kemampuan pengembangan Sumber 

Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor karyawan sering keluar dari 

perusahaan. Pria yang sudah 20 tahun bekerja di bidang Sumber Daya Manusia 

mengatakan bahwa kebanyakan pemimpin perusahaan di Indonesia lebih suka 

membeli fasilitas perusahaan yang baru dibandingkan mengembangkan atau 

memberikan pelatihan kepada karyawannya. Kesalahan tim sumber daya manusia 

(SDM) di perusahaan model ini adalah mereka tidak mampu meyakinkan 

manajemen perusahaan betapa pentingnya pengembangan sumber daya manusia 

pada karyawan. (gaya.tempo.co) 

 Karyawan dan angkatan kerja yang berkeahlian dan terampil, mempunyai 

kesempatan yang amat baik dalam mendapatkan karir yang lebih baik dan 

memiliki potensi peningkatan kodisi penawaran. Namun, jumlah anggota kerja 
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dan perangkatan kerja yang mempunyai kesempatan menerima pelatihan kerja 

terbilang masih sangat minim. Minimnya tenaga kerja yang mempunyai 

kesempatan memperoleh pelatihan juga tercermin didalam laporan Survei Kerja 

Nasional (Sakernas) BPS. Perata-ratanya hanya 6 persen karyawan di nasional 

yang pernah menjalani pelatihan dari 2008 sampai 2015. Kondisi ini tentu 

menghawatirkan, apalagi di tengah berlangsungnya revolusi industri ke-4 yang 

berpotensi mengubah struktur produksi kerja. Hal ini tentunya mengarah kepada 

banyaknya karyawan yang memilih untuk pergi dari perusahaan-perusahaan 

tersebut karena pada umumnya hal yang membuat para pekerja tidak merasa 

nyaman atau bahagia dengan pekerjaan mereka adalah karena kurangnya 

pengembangan karir dan pelatihan kerja. (liputan6.com) Dari isu di atas maka 

penelitian mengenai (analysis the role of organizational commitment and job 

training satisfaction on turnover intention with job satisfaction as mediating 

variable toward manufacture industrial in batamindo) ini pun dilakukan. 

 Ketika memasuki dunia kerja, Kepuasan kerja merupakan elemen utama 

yang amat krusial, hal ini didasari pada semangat atau motivasi kerja yang baik 

dimana juga saling berikatan dengan kemauan karyawan yang bisa dijadikan 

pengambilan keputusan bagi karyawan itu sendiri baik mereka mau tetap bekerja 

lama diperusahaan yang bersangkutan atau memutuskan untuk pergi dari 

perusahaan itu. Sementara itu untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan 

didasarkan oleh banyak hal diantara lain kepuasan pelatihan kerja. Dalam suatu 

perusahaan sudah merupakan rahasia umum bahwa banyak pekerja yang tidak 

merasa nyaman atau merasa tidak puas dengan tempat kerja mereka yang didasari 
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pada ketidakmampuan untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik 

karena kurangnya pelatihan atau pengetahuan yang diberikan oleh perusahaan 

kepada karyawannya. 

 Pelatihan kerja yang memadai dan tepat pada bidangnya dapat 

meningkatkan kepercayaan diri kepada karyawan itu sendiri untuk melakukan 

tanggungjawab mereka dengan benar dan juga bisa meningkatkan performa kerja 

mereka sehingga menigkatkan kenyamanan dan kepuasan kerja serta loyalitas 

untuk tetap berkerja diperusahaan tempat mereka bekerja sekarang sehingga 

merendahkan tingkat turnover dan sebaliknya juga seorang pekerja yang kurang 

mendapatkan pelatihan kerja akan merasa tidak percaya diri untuk menyelesaikan 

pekerjaan mereka, maka akan timbul rasa ketidaknyamanan dan ketidakpuasan 

dalam diri pekerja sehingga memicu tejadi isu loyalitas yang kurang kepada 

perusahaan yang dimana akan secara tidak langsung mempengaruhi tingginya 

tingkat turnover. 

 Kepuasan kerja merupakan suatu variabel yang mampu menciptakan 

komitmen serta loyalitas atau kemauan untuk bekerja dengan jangka waktu yang 

lama pada satu perusahaan/organisasi. Karyawan/pekerja yang mempunyai rasa 

kepuasan kerja yang tinggi dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan 

organisasi. bertemakan dasar masalah yang telah dituliskan diatas maka 

peneliti/penulis melihat betapa krusialnya untuk mempelajari faktor-faktor yang 

mampu berdampak suatu kepuasan kerja terhadap perusahaan/organisasi, maka 

dari semua uraian diatas ini penulis mengambil sebuah judul “Analisa Pengaruh 

Komitmen Organisasi Dan Kepuasan Pelatihan Kerja Terhadap Intensitas 
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Turnover Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Intervening Pada Perusahaan 

Manufaktur Di Batamindo” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Penelitian ini dirancang karena adanya permasalahan dalam dunia kerja 

yang terjadi karena adanya pengaruh dari ketidakpuasan dalam kerja, pelatihan 

kerja, dan komitmen organisasi yang pada akhirnya mengarah pada tingginya 

tingkat turnover yang terjadi di suatu perusahaan: 

a. Apakah ada pengaruh yang signifikan antar kepuasan kerja terhadap 

intensitas untuk keluar dari perusahaan? 

b. Apakah adanya dampak yang signifikan antara kepuasan pelatihan kerja 

terhadap intensitas untuk meninggalkan perusahaan? 

c. Apakah terlihat dampak yang signifikan antara komitmen organisasi 

terhadap intensitas untuk pergi dari perusahaan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Terdapat beberapa manfaat dalam penelitian ini, diantaranya seperti yang 

tertera dibawah ini: 

a. Agar bisa mengamati apakah kepuasan kerja memberi dampak yang 

signifikan terhadap intensitas untuk meninggalkan perusahaan? 

b. Agar mampu untuk mencari tahu apakah kepuasan pelatihan kerja 

memberi dampak signifikan terhadap intensitas untuk meninggalkan 

perusahaan? 
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c. Agar dapat mencari tau apakah komitmen organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap intesitas seorang karyawan untuk meniggalkan 

perusahaan? 

d. Apakah penelitian ini mampu menghantarkan hasil yang postif untuk 

diterapkan dalam dunia industri? 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat/fungsi dari pembelajaran yang dilakukan ini berfungsi 

sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan data apa yang menyebabkan pekerja memiliki rasa 

kepuasan dalam melakukan tanggungjawab mereka sebagai seorang 

pekerja yang bekerja disuatu perusahaan, serta bagaimana cara yang benar 

untuk menerapkan sistem yang bisa membuat karyawan merasa puas dan 

mampu membangkitkan rasa loyalitas terhadap perusahaan. 

2. Untuk menyediakan solusi serta data kepada karyawan/pekerja maupun 

perusahaan agar mampu mempermudah untuk menyalurkan ide yang 

sesuai dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi, serta bagaimana 

cara untuk mempertahankan rasa kepuasan kerja sehingga pada akhirnya 

pekerja mampu memberikan rasa loyalitas terhadap perusahaan. 

3. Sebagai pemberi saran untuk para manajer agar bisa mengetahui penyebab 

menurunnya kepuasan kerja karyawan, seperti kurangnya pelatihan kerja 

dan komitmen organisasi kurang bagus sehingga menimbulkan 

ketidaknyamanan dan ketidakpuasan bekerja dan mempengaruhi intensitas 

untuk meninggalkan perusahaan. 
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1.4  Sistematika Pembahasan 

 Agar memudahkan pembahasan terhadap penelitian ini, maka dari itu 

sistematika pembahasan diatur sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 dalam bab ini telah dijelaskan oleh penulis menjelaskan latar 

belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan pembelajaran, 

manfaat penelitian dan juga sistematika penjelasahan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Pada bab ini penulis menerangkan tantang struktur teoritis yang 

berkaitan terhadap masalah penelitian, menguraikan model serta 

peumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini penulis/peneliti menerangkan mengenai jenis 

pembelajaran, subjek penelitian, serta teknik mengumpulkan data 

dan juga metode penganalisaan data. 

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 dalam bab ini penulis memmbagikan tentang penyampaian mengenai 

analisa informasi yang telah dianalisa dan mendeskrisikan hipotesa 

yang sudah teruji. 

BAB V KESIMPULAN KETERBATASAN DAN SARAN 

 Pada ini adalah tahap dalam laporan skripsi yang dimana berisikan 

kesimpulan dari hasil pembelejaran dan juga rekomendasi/saran yang 

diharapkan untuk penelitian berikutnya diwaktu yang akan datang. 
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