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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan membutuhkan modal sebagai faktor dalam membangun 

perusahaan namun ada faktor lain yang tak kalah penting dibandingkan dengan modal 

faktor tersebut adalah asset Sumber Daya Manusia juga merupakan salah satu faktor 

pendorong berhasilnya suatu perusahaan. Didalam suatu perusahaan setiap pekerja 

memiliki perbedaan yang membedakan antara pekerja satu dengan pekerja lainnya 

seperti usia, jenis kelamin, suku, ras, agama dan berbagai latar belakang pendidikan 

yang berbeda. Keberagaman yang berbeda ini pula yang dapat menjadi suatu 

kekuatan apabila dimanfaatkan dan digunakan dengan porsi yang tepat namun 

keberagaman ini pula yang dapat memecah-belah persatuan apabila digunakan 

dengan porsi yang salah. 

Diversity atau yang terkenal dengan keragaman dapat didefinisikan sebagai 

“perbedaan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya atau perbedaan yang 

ada didalam anggota kelompok tersebut.” (Luthans, 2002). Personalia berperan 

penting didalam hal ini apabila terjadi suatu masalah dan perusahaan kurang 

memperhatikan mengenai hal perbedaan keragaman yang terjadi. Oleh sebab itu 

Sumber Daya Manusia dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi apabila dikelola 

dengan baik.   

Karyawan wanita perusahaan Uber yang berdarah latin mengajukan ke 

Pengadilan Tinggi San Francisco, California Utara , gugatan diajukan atas tuduhan 

diskriminasi gender dan minoritas hal ini menyebabkan mereka yang termasuk 

Andriani Amanda Putri, Analisis pengaruh Racial Dissimilarity dan Gender Dissimilarity terhadap Turnover Intention 
dengan Mentoring Quality sebagai Variabel Mediasi pada Generasi Y 
UIB Repository©2019



2 

 

 
                        Universitas Internasional Batam 

 

 

didalam kaum tersebut kehilangan penghasilan, promosi jaatan dan tidak 

mendapatkan tunjangan lainnya seperti bonus. "Pegawai wanita dan mereka yang 

memiliki warna (kulit) gelap diremehkan secara sistematis dibanding pegawai pria, 

karyawan yang berkulit putih, atau rekan Asia-Amerika." (https://tekno.kompas.com). 

Hal ini memperkuat bukti bahwa perbedaan gender dapat membuat karyawan merasa 

tidak nyaman dengan pekerjaannya yang menimbulkan adanya turnover intention.  

Pada era perkembangan ekonomi yang terus meningkat perusahaan ditantang 

untuk lebih kreatif dalam pengembangan ide sehingga dapat terus bersaing didalam 

dunia kerja. Keragaman merupakan salah satu faktor penting karena adanya 

pandangan dari sumber daya manusia yang berbeda-beda maka ide yang disalurkan 

akan berbeda-beda. Dengan adanya variasi pekerja maka perusahaan akan sukses 

apabila memanfaatkan perbedaan tersebut dengan baik. Peran Human Resource 

Management dalam hal ini sangat penting dalam melakukan seleksi agar 

mendapatkan pekerja yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan.  

Meskipun diversity dapat menjadi suatu kekuatan didalam perusahaan 

namun diversity juga dapat menjadi masalah besar apabila terjadi konflik yang dapat 

merusak hubungan kerja didalam suatu perusahaan. Oleh karena itu peran diversity 

management akan menjelaskan perbedaan pengembangan perusahaan berdasarkan 

perbedaan generasi ke generasi. 
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Tabel 1.1 

Perbedaan Generasi dan Gaya Kerja 

Kategori 

Tahun 
Tradisional Baby Boomers Generasi X Generasi Y 

Pendidikan Mimpi hak kelahiran arah tujuan 
biaya yang luar 

biasa 

Perilaku 

kehormatan 

dan rasa 

hormat 

menggantikan 

mereka 

tidak 

memperdulikan 

atasan 

atasan harus 

menghargaimu 

Jadwal 

 
Santai fanatik tanpa tujuan tidak stabil 

Karir Harapan fokus iritasi selalu berubah 

Teknologi Hidup kuasai menikmati 
memperkerjaka

n 

Gaya 

pekerjaan 

tim pemain, 

obligasi 

terserap, 

pertualangan 

otoritas 

pengusaha, 

tantangan sulit 

tim pemain,arti 

berakhir 

Karakter 

veteran, 

struktur, loyal, 

mengikuti 

aturan, 

individu 

pertanyaan 

optimis 

lakukan sesuai 

arahan, 

kebebasan 

menanyakan 

asalan dan 

struktur, 

kreatifitas 

Motivasi 
"pengalaman 

berharga" 

"kamu penting 

dari 

keberhasilan 

kita" 

"lakukan sesuai 

arahmu" 

"kamu dan 

rekan bisa 

merubah tempat 

ini" 

Sumber:  HRDLokal.com 

Generasi yang lahir pada kisaran tahun 1965 – 1980 atau yang disebut 

Generasi X mempunyai karakteristik yang mampu beradaptasi, menerima perubahan 

dengan baik, tangguh , mandiri, loyal dan pekerja keras. Generasi yang lahir pada 

kisaran tahun 1980-2000 atau disebut dengan Generasi Y merupakan generasi yang 

sudah terbiasa dalam menggunakan internet dan media sosial sehingga generasi ini 

tidak sabar dalam melalui proses perubahan namun juga tidak takut dalam 

menghadapi perubahan.  
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Generasi Y mempunyai karakteristik yang mudah terbiasa dengan teknologi 

yang sedang berkembang sehingga generasi ini dikatakan generasi yang memiliki ide, 

kejutan, produktif sehingga dapat menjadi generasi yang handal.  

Dari 1.448 orang Generasi X tercatat 64% menyandang gelar S1 dan 

didalamnya 23% sebagai Department Manager, 18% merupakan senior staff, 17% 

merupakan supervisor. Dari 5.273 orang Generasi Y 62% diantaranya memiliki gelar 

S1, dengan didalamnya 51% masih berada pada entry level, 22% merupakan senior 

staff dan 13% berada pada tingat supervisor. Data tersebut memperkuat bukti bahwa 

Generasi Y didalam hal perkembangan karir lebih progresif dari pada Generasi X.  

Pada periode Agustus 2015 sampai dengan Januari 2017 telah melakukan 

riset dari 88.900 dari seluruh penduduk indonesia telah dikelompokkan berdasarkan 

generasi yaitu Generasi X dan Generasi Y menghasilkan tiga fakta menarik yaitu Gen 

Y memiliki loyalitas lebih rendah dari pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan 

Gen X . 76,7% dari Gen Y hanya bertahan paling lama 2 tahun sebelum memutuskan 

untuk mencari pekerjaan baru, sedangkan yang bekerja di satu tempat selama lebih 

dari 5 tahun hanya sebesar 9.5%.  

Fakta menarik kedua adalah Gen X memiliki loyalitas yang lebih tinggi 

terhadap pekerjaan mereka. Karyawan yang bekerja lebih dari lima tahun didalam 

satu tempat sebanyak 42,5% dan karyawan yang bekerja kurang dari dua tahun hanya 

sebesar 10%. Fakta ketiga karyawan yang bertahan bekerja ditempat kerjanya selama 

kurang dari dua tahun mayoritas merupakan karyawab yang memiliki usia 21 – 25 

tahun. Pada rentang usia tersebut karyawan belum lama memasuki dunia kerja dan 

masih ingin mencari hal-hal baru serta masih berfikir untuk mencari pengalaman 
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sehingga mereka pun tidak merasa keberatan apabila berpindah pekerjaan untuk 

mencari tantangan yang baru. (Liputan6.com) 

Turnover merupakan salah satu masalah yang sering terjadi didalam suatu 

perusahaan hal ini dapat menurunkan efektifitas perusahaan diakibatkan oleh keluar 

masuknya karyawan. Turnover Intentions “merupakan salah satu bentuk perilaku 

karyawan yang mengacu pada keputusan karyawan untuk meninggalkan 

pekerjaannya.” (Anshari dan Kuncoro, 2013).  

Dibandingkan dengan generasi sebelumnya Generasi Y memiliki kebutuhan 

yang lebih tinggi untuk mengutarakan pendapat dan bertanya dengan kata lain 

Generasi ini lebih berani dalam mengajukan ide maupun kreatifitas didalam dunia 

kerja pelatihan gaya belajar pada Gen Y cenderung bersifat kolaboratif dan diskusi 

antar pekerja serta mentoring yang mendukung. 

Dengan adanya dukungan yang ada dilingkungan kerja baik dari dalam diri 

pekerja itu sendiri maupun dukungan dari orang – orang sekitar dapat meningkatkan 

semangat kerja karyawan. Namun sebaliknya apabila pada lingkungan kerja tidak 

memberikan dukungan maka karyawan akan merasa jenuh terlebih untuk Generasi Y 

yang dengan mudahnya akan mencari pekerjaan baru dan meninggalkan perusahaan. 

Masalah tersebut apabila tidak segera diselesaikan makan tingkat Turnover 

perusahaan akan terus meningkat. Topik mengenai Diversity khususnya Race 

dissimilarity dan Gender Dissimilarity masih  jarang diteliti. Oleh sebab itu penelitian 

dengan judul “Analisis Pengaruh Racial Dissimilarity dan Gender Dissimilarity 
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terhadap Turnover Intentions dengan Mentoring Quality sebagai variabel mediasi  

pada Generasi Y.” akan dibahas didalam penelitian ini. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berikut beberapa rumusan permasalahan yaitu : 

a. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Racial dissimilarity terhadap 

Mentoring Quality pada Generasi Y? 

b. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Gender Disimilarity terhadap 

Mentoring Quality pada Generasi Y?  

c. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Racial Dissimilarity terhadap 

Turnover Intentions dengan Mentoring Quality sebagai mediating variabel  

pada Generasi Y? 

d. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Gender Dissimilarity terhadap 

Turnover Intentions dengan Mentoring Quality sebagai mediating variabel 

pada Generasi Y? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1    Tujuan Penelitian 

a.  Mengetahui pengaruh Racial dissimilarity terhadap Mentoring Quality. 

b.  Mengetahui pengaruh Gender Disimilarity terhadap Mentoring Quality. 

c. Mengetahui pengaruh Racial Dissimilarity terhadap Turnover Intentions 

dengan Mentoring Quality sebagai mediating variabel. 

d. Mengetahui pengaruh Gender Dissimilarity terhadap Turnover Intentions 

dengan Mentoring Quality sebagai mediating variabel. 
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1.3.2    Manfaat Penelitian 

a. Peneliti dapat menerapkan ilmu yang didapatkan menambah pengalaman 

serta dapat mengambil keputusan dalam analisis masalah yang sama 

dikemudian hari. 

b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai solusi dan pertimbangan perusahaan 

dalam mengambil keputusan terkait dengan Sumber Daya Manusia. 

c. Manajerial dapat mengatasi masalah tekanan yang diakibatkan oleh 

perbedaan ras dan gender sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara garis 

besar mengenai isi dan pembahasan masing-masing Bab. Pembahasan penelitian ini 

terdiri dari :  

BAB I   :  Pendahuluan  

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan   penelitian, manfaat penelitian , dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  :  Kerangka Teoritis dan Perumusan Hipotesis 

Bagian kedua berisi teori penelitian terdahulu dalam mengaitkan           

model penelitian dan teori-teori yang diperlukan dalam menjelaskan 

variabel yang diteliti (dependent variable). 

BAB III  :  Metode Penelitian 

Menjabarkan tentang jenis penelitian, definisi operasional variabel, 

metode pengukuran variabel, pengujian daftar pertanyaan, metode 
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pengambilan sampel, proses pengumpulan data dan metode analisis 

data.  

BAB  IV  :  Analisis Pembahasan 

Analisis data yang dilakukan meliputi  analisis statistik yang 

digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian. 

BAB V  :  Kesimpulan, Keterbatasan, dan Rekomendasi 

Dalam bab kelima menjabarkan kesimpulan-kesimpulan serta saran-

saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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