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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Didaerah Kepulauan Riau khususnya daerah Kota Batam, merupakan daerah 

yang cukup strategis karena berada di Selat Melaka yang merupakan jalur 

pelayaran internasional. Selain itu, Pulau Batam berada diantara lintasan 

pelayaran antar negara dan juga kota Batam memiliki jarak diantara negara 

tetangga, termasuk negara Singapura dan Malaysia. Menjadi sebuah kota yang 

memiliki agenda, Kota Batam menjadi salah satu kota dengan perkembangan 

ekonomi yang terpesat di Indonesia. Pada saat Kota Batam dibangun pertama kali 

oleh Otorita Batam (BP Batam) pada tahun 1970, kota ini hanya dihuni sebanyak 

6.000 penduduk dan hanya dalam jangka waktu 40 tahun, penduduk Batam 

berkembang hingga 158 kali lipat daripada waktu itu, sehingga Batam dijuluki 

sebagai negara Singapuranya Indonesia. 

Ditengah banyaknya pro dan kontra dalam konteks Free Trade Zone, yang 

kebanyakan membahas tentang tingkat perekonomian, tingkat investasi, 

penyerapan ketenagakerjaan, produk domestik regional bruto (PDRB) dan faktor-

faktor statistik lainnya, lebih baik memberikan setidaknya sedikit perhatian 

terhadap masalah tenaga kerja di Kota Batam. Walaupun Kota Batam menjadi 

kota industri dan investasi dengan keuntungan bersaing dalam hal letak strategis 

dan SDM yang murah, namun permasalahan tersebut perlu dipikirkan dari 

sekarang, baik kuantitas maupun kualitas SDM. Kalau masalah ini dibiarkan, ini 

akan menjadi sebuah kontradiksi dalam kawasan Free Trade Zone. Dari sisi 
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tingkat pertumbuhan ekonomi, industri dan investasi meningkat secara pesat 

namun disisi tenaga kerja, SDM lokal terpuruk dan tidak dapat bersaing karena 

keterbatasan tenaga kerja secara kuantitas dengan pekerja asing, dan kualitas 

tenaga kerja Batam terbilang belum memenuhi standar, karena banyaknya 

permasalahan-permasalahan yang menyangkut SDM dan juga terdapat tenaga 

kerja asing (ekspatriat) yang menempati posisi-posisi penting didalam 

perusahaan-perusahaan di Kota Batam. 

Dilihat dari tabel 1.1. total angkatan kerja menurun dari tahun 2013 sebanyak 

521.081 menjadi 502.179 di tahun 2014, dan meningkat di tahun 2015 sebanyak 

524.046 dan 2017 sebanyak 605.518 pekerja. Sedangkan jumlah peganggur dari 

tahun 2013 berjumlah  524.046 jiwa meningkat di tahun 2014 menjadi 35.735 

jiwa, menurun pada tahun 2015 menjadi 33.992 dan meningkat lagi di tahun 2017 

sebanyak 47.364 jiwa. Ini menunjukkan bahwa ada tingkat turnover terjadi di 

daerah industri di Kota Batam. 

Tabel 1.1. Keadaan Pekerja Batam 2013-2017, sumber: bps.go.id 

Turnover atau pertukaran karyawan adalah kemauan dari seorang karyawan 

untuk berpindah kerja, berhenti dari tempat kerja secara sukarela atau maupun 

keputusan dari kedua belah pihak dengan perusahaan (Aswad, 2011). Pada 

 
Keadaan Pekerja (Jiwa) Batam 2013-2017 

Angkatan 

Kerja 
Bekerja Pengangguran 

Bukan Angkatan 

Kerja 

Penduduk Usia 

Kerja 

2013 
558.706 521.081 37.625 258.490 817.196 

2014 
537.914 502.179 35.735 257.419 795.333 

2015 
558.038 524.046 33.992 269.153 827.191 

2017 605.518 558.154 47.364 289.566 895.084 
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umumnya, turnover dilakukan karena karyawan ingin mencari pekerjaan yang 

lebih baik dari sebelumnya. Menurut Anggraeni (2015) perusahaan dapat menjadi 

perusahaan yang besar apabila SDM didalam perusahaan yang berkualitas tersebut 

mendukung, oleh karena itu SDM merupakan cikal bakal dari semua aktivitas 

didalam perusahaan yang harus ditingkatkan dan dikembangkan agar kedepannya 

produktivitas, efisiensi, dan kepuasan kerja dapat dirasakan oleh karyawan 

tersebut. Turnover sangat merugikan perusahaan karena banyak biaya yang akan 

dikeluarkan untuk perekrutan karyawan yang baru untuk mengganti posisi yang 

kosong. Penyebab lain yang ditimbulkan oleh turnover adalah turunnya kinerja 

perusahaan karena kosongnya posisi kerja karyawan hingga perekrutan karyawan 

baru. 

Turnover menjadi salah satu masalah yang harus diperhatikan karena dapat 

mempengaruhi kondisi suatu perusahaan (Wirawan, 2015). Hal tersebut akan 

sangat serius jika keinginan berpindah dalam sebuah perusahaan tinggi maka akan 

menimbulkan beberapa efek negatif bagi perusahaan berupa ketidakstabilan dan 

kekacauan yang akhirnya dapat merugikan perusahaan beserta karyawannya. 

Perusahaan akan menambah biaya-biaya tertentu khususnya dalam hal perekrutan 

sampai pelatihan calon karyawan baru agar kekosongan karyawan dapat terisi dan 

kegiatan produksi dapat kembali berjalan dengan normal. Namun jika perusahaan 

mengabaikan kekosongan tersebut maka akan berdampak kepada karyawan lain 

yang masih bekerja di perusahaan, seperti bertambahnya kerja membebani dan 

faktor-faktor lainnya yang dapat menimbulkan stres dan ketidaknyamanan bagi 

karyawan sehingga mengganggu kinerja karyawan. Jika hal tersebut terjadi secara 
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terus-menerus kemungkinan keinginan untuk berpindah pun semakin kuat. 

Rizwan (2014) mengatakan didalam organisasi, produktivitas adalah masalah 

yang sangat penting. Ada beberapa faktor yang menentukan produktivitas suatu 

organisasi. Saat ini pergantian karyawan adalah salah satu dari mereka yang 

dianggap sebagai salah satu masalah sulit dalam bisnis. Efek dari turnover telah 

mendapat perhatian besar dari manajemen puncak (eksekutif senior), profesional 

sumber daya manusia dan psikolog industri lainnya telah membuktikannya 

sebagai salah satu tantangan sumber daya manusia yang paling mahal dan 

tampaknya sulit yang dihadapi secara global oleh berbagai organisasi di seluruh 

dunia. 

Sehingga berdasarkan dengan isu-isu yang dijelaskan diatas maka peneliti 

terdorong untuk meneliti lebih lanjut dalam penelitian berjudul “Analisa 

pengaruh organizational culture, leadership terhadap turnover intention 

dengan job satisfaction sebagai variabel mediasi terhadap perusahaan 

machining center di Kota Batam”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Penelitian ini dilaksanakan karena adanya permasalahan yang berkaitan 

dengan organization culture, job satisfaction dan turnover intention yaitu : 

1. Apakah terdapat pengaruh antara organizational culture dengan turnover 

intention? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara leadership dengan turnover intention ? 
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3. Apakah terdapat pengaruh antara job satisfaction dengan turnover 

intention? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara organizational culture dengan turnover 

intention dengan job satisfaction sebagai variabel mediasi? 

5. Apakah terdapat antara leadership dengan turnover intention dengan  job 

satisfaction sebagai variabel mediasi? 

 

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Terdapat beberapa tujuan penulis dalam membuat penelitian, diantaranya : 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara organizational behaviour dengan 

turnover intention. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara leadership dengan turnover intention. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara job satisfaction dengan turnover 

intention. 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara organizational behaviour dengan 

turnover intention dengan job satisfaction sebagai variabel mediasi  

5. Untuk mengetahui pengaruh antara leadership dengan turnover intention 

dengan job satisfaction sebagai variabel mediasi. 

 

1.3.2. Manfaat penelitian 

Terdapat manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu : 
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1. Bagi perusahaan dan karyawan 

Sebagai informasi dalam perusahaan sebagai apa yang menjadikan 

karyawan yang memiliki kepuasan kerja sebagai akibat dari kebudayaan 

organisasi, sehingga mampu mencari jalan penyelesaian yang efektif untuk 

mencegahnya. 

2. Bagi penulis 

Sebagai bahan untuk dipelajari agar dapat menyelesaikan sejumlah konflik 

didalam perusahaan pasa masa yang akan datang. 

 

1.4. Sistematika Pembahasan 

Penulis merangkum dalam beberapa ringkasan bab agar mempermudah 

penjelasan penelitian, yaitu sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, permasalahan 

penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika 

permasalahan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini dijelaskan teori sebelumnya yang relevan tentang model 

penelitian, definisi variabel dependen, pengaruh antara variabel dan 

model penelitiaan dan perumusan hipotesis. 
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BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Bab ini dijelaskan tentang metode penelitian, penentuan objek 

penelitian yang terdiri atas populasi, sampel, metode pengumpulan 

data dan teknik analisis data yang akan dilakukan. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang penyajian data, analisis demografi 

penelitian, dan hasil pengujian. 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir skripsi yang mengandung 

sejumlah kesimpulan dan saran-saran atas penelitian tersebut. 
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