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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Di era globalisasi saat ini turnover karyawan masih menjadi masalah yang 

terus ada disetiap perusahaan dan merupakan hal umum disetiap tipe, ukuran dan 

tingkatan perusahaan yang berbeda-beda. turnover adalah aktivitas perpindahan 

keanggotaan seorang individu keluar dari sebuah organisasi Price (2001). Di 

Indonesia sendiri, fenomena intensi turnover disadari benar oleh para  akademisi 

maupun praktisi. Pada tahun 2011 ada 8,2 % (www.haygroup.com) karyawan 

Indonesia yang melakukan turnover sedangkan di tahun 2013 menunjukkan tingkat 

turnover sebesar 25.8 % (www.haygroup.com). Banyaknya perusahaan-perusahaan 

baru yang didirikan juga berturut memberi opsi lebih banyak karyawan yang ingin 

mencoba keberuntungan baru. turnover sendiri bisa terjadi karena faktor suasana 

kerja yang secara keseluruhan tidak kondusif / tidak nyaman, kepuasan terhadap 

pekerjaan, komitmen terhadap perusahaan. Masalah turnover ini tidak terkecuali juga 

mempengaruhi bidang pariwisata, terutama di Batam dimana terjadi pertumbuhan 

dalam jumlah pariwisatawan yang datang ke Batam. 

Dimana jumlah wisatawan yang datang ke batam yang terus meningkat, pada 

Tahun 2011 jumlah wisatawan yang mengunjungi Batam mencapai 1,161,581, Tahun 

2012 1,219,608 dan pada Tahun 2013 1,336,430 merupakan indikasi perkembangan 

bisnis Tour & Travel. 

Vitto Iryanto,Analisis Pengaruh Job Stress, Job Satisfaction, Organizational Commitment, Organizational Justice dan
Work Environment terhadap Turnover Intention karyawan tour & travel Batam,2014
UIB Repository@2014



2 

Tabel 1.1

Pertumbuhan pariwisatawan Batam Tahun 2011 -2013 

Tahun Jumlah Pariwisatawan 

2011 1,161,581 

2012 1,219,608 

2013 1,336,430 

Sumber:BPS Provinsi Kepri (2014) 

Peningkatan jumlah wisatawan yang datang batam dalam periode 2011 – 2013  

menunjukkan betapa pesatnya perkembangan sektor pariwisata di Batam. Jumlah 

wisatawan yang terus bertambah tiap tahun mengharuskan perusahaan-perusahaan 

tour & travel selalu mempunyai jumlah karyawan yang memadai guna memberikan 

pelayanan jasa kepada calon wisatawan yang ingin datang ke Batam. Secara tidak 

langsung turnover menjadi salah satu faktor yang bisa menjadi penghalang 

berkembangnya perusahaan Tour & Travel yang berencana mengambil keuntungan 

dalam trend positif peningkatan jumlah wisatawan yang masuk ke Batam. 

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Bushra (2012), Qureshi et (2013) 

dan tentang turnover juga menyebutkan beberapa faktor seperti workload dan job 

characteristic. Namun, faktor-faktor tersebut tidak memberi pengaruh yang 

signifikan terhadap turnover itu sendiri. 

Turnover diartikan sebagai perpindahan karyawan keluar dari organisasi 

(Sager, Griffeth dan Hom, 1998). Terjadinya turnover karyawan bisa berdampak 

negatif pada perusahaan karena turnover yang tinggi bisa meningkatkan biaya untuk 
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pelatihan, rekrutmen serta produktivitas yang menurun (Loveday, 1996). Dampak 

yang bisa diberikan oleh turnover ini dapat mempengaruhi banyak aspek dalam 

perusahaan seperti biaya, produktivitas dan risiko terhambatnya sebuah program 

kerja. Maka, variabel ini dipilih sebagai variabel indenpenden untuk penelitian ini. 

Kepuasan pekerjaan / job Satisfaction adalah sebuah keadaan emosional 

positif yang berasal dari hasil pengalaman pekerjaan (Dipboye et al, 1994). job 

satisfaction merupakan faktor penting dari proses bekerja di pekerjaan manapun. job 

Satisfaction pada karyawan sendiri bisa dipengaruhi oleh gaji, promosi, lingkungan 

kerja, hubungan antar karyawan dan atasan. Jika faktor-faktor tersebut tidak dipenuhi, 

karyawan akan lebih cenderung memilih untuk meninggalkan perusahaan (Ahmad et 

al, 2012) . 

Job stress adalah tekanan yang berasal dari ketidakseimbangan antara tuntutan 

atas seorang individu dengan kemampuannya guna memenuhi tuntutan tersebut. 

Selain itu, job stress juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi seberapa 

berkomitmennya karyawan terhadap perusahaan. Job stress terjadi karena adanya 

ketidakseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan kemampuan dan sumber 

daya mereka untuk memenuhi kewajibannya (Westman, 2005). Seberapa besar job 

Stress yang diterima tergantung dari bidang pekerjaan maupun kemampuan individu 

dalam mengatasi masalah. 

Karyawan yang berkerja di bidang pekerjaan yang mempunyai tekanan dari 

segi fisik maupun batin dibanding pekerjaan lain cenderung mempunyai niat turnover 
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yang lebih tinggi. Hal ini bisa terjadi karena adanya kekhawatiran pada keselamatan, 

keamaanan dan kenyamanan karyawan. 

Kondisi work environment yang kurang bersahabat maupun buruk adalah 

salah satu faktor penting penyebab terjadinya turnover intention di antara karyawan 

(Milman, 2002). Karyawan akan lebih betah dan nyaman untuk bekerja pada 

lingkungan kerja yang aman dibandingkan dengan lingkungan kerja yang berbahaya 

sehingga turnover di perusahaan yang mempunyai lingkungan kerja yang baik lebih 

rendah jika dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai lingkungan kerja yang 

buruk. 

Pada studi-studi terdahulu yang dilakukan oleh Kumar, Ramendran dan 

Yacob (2012), Ali dan Jan (2012) serta Salleh, Nair dan Harun (2012) juga 

mengindikasikan bahwa organizational commitment mempunyai pengaruh terhadap 

turnover. Organizational commitment adalah sebuah perasaan kewajiban seorang 

karyawan untuk bertahan di perusahaan/organisasi (Allen & Meyer, 1990). 

Organizational commitment bisa datang dari pengaruh kepuasan kerja yang diberikan 

perusahaan dan cara perusahaaan memperlakukan karyawan. 

Cropanzano dan Greenberg (1997) menyatakan bahwa organizational justice 

adalah persepsi karyawan terhadap keadilan yang diterima dari organisasi. 

Bagaimana sebuah organisasi memperlakukan karyawan bisa berpengaruh besar bagi 

niat turnover karyawan seperti dalam keadilan dalam sistem gaji maupun dalam 

penugasan pekerja. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka saya melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Job Stress, Job Satisfaction, Organizational 

Commitment, Organizational Justice dan Work Environment terhadap Turnover 

Intention karyawan tour & travel Batam”. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan job stress terhadap turnover intention

karyawan Tour & Travel Batam ? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan job Satisfaction terhadap turnover intention

karyawan Tour & Travel Batam? 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan organizational commitment terhadap

turnover intention karyawan Tour & Travel Batam? 

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan organizational justice terhadap turnover

intention karyawan Tour & Travel Batam? 

5. Apakah terdapat pengaruh signifikan work environment terhadap turnover

intention karyawan Tour & Travel Batam? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian adalah 
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1. Untuk mengetahui apakah job stress berpengaruh signifikan terhadap turnover

intention karyawan Tour & Travel Batam. 

2. Untuk mengetahui apakah job satisfaction berpengaruh signifikan terhadap

turnover intention karyawan Tour & Travel Batam. 

3. Untuk mengetahui apakah organizational commitment berpengaruh signifikan

terhadap turnover intention karyawan Tour & Travel Batam. 

4. Untuk mengetahui organizational jusitce berpengaruh signifikan terhadap

turnover intention karyawan Tour & Travel Batam. 

5. Untuk mengetahui apakah work environment berpengaruh signifikan terhadap

turnover intention karyawan Tour & Travel Batam. 

Manfaat dari penelitian ini kepada pembaca berupa panduan untuk mempelajari 

variabel-variabel yang mempengaruhi turnover intention. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat mempermudah manajemen perusahaan mendalami faktor-faktor 

yang menyebabkan turnover intention seperti job stress, job aatisfaction, 

organizational commitment, organizational justice dan work environment digunakan 

sebagai pertimbangan dalam menyusun serta membentuk lingkungan kerja yang 

kondusif baik dari aspek peraturan, antar personil, kompensasi dan keadilan guna 

mengurangi tingkat turnover karyawan. 
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1.4 Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab dimana masing-masing bab terbagi dalam 

beberapa sub bab yang mendukung keseluruhan isi bab. Adapun sistematika 

pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari: 

BAB I:   PENDAHULUAN 

ada bab pendahuluan ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang 

penelitian, masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II:  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai variabel/konstruk penelitian, 

hubungan antar variabel, dukungan teori dari penelitian-penelitian 

sebelumnya dan perumusan hipotesis.  

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, uji 

kualitas data dan metode analisis data. 

BAB IV:   ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai deskriptif objek penelitian, 

statistik deskriptif, uji outlier, uji kualitas data, uji normalitas data dan 

uji hipotesis serta pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB V:   KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
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Dalam bab ini akan berisi kesimpulan yang merupakan generalisasi 

penelitian yang telah dilakukan yang diambil dari analisis pembahasan 

penelitian serta sumbangan pikiran yang dapat dijadikan masukan bagi 

penelitian yang akan datang, dan juga berisi keterbatasan dan 

rekomendasi. 
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