
 

 

1 PENDAHULUAN 
 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor industri yang 

sangat menjanjikan. Data menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan industri 

makanan cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011, pertumbuhan 

industri makanan dan minuman sebesar 7 persen – 8 persen (Kemenperin 2012). 

Kemudian pada tahun 2012, persentase pertumbuhan industri makanan dan 

minuman adalah sebesar 6,3 persen. Sementara itu pada bulan Januari Tahun 

2013, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia 

(GAPMMI) memproyeksikan pertumbuhan industri makanan dan minuman 

hingga akhir tahun 2013 mencapai 8 persen (Indra 2013). 

Kondisi di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan industri makanan dan 

minuman semakin meningkat. Iklim usaha yang kondusif bagi industri makanan 

dan minuman tersebut menimbulkan persaingan diantara perusahaan-perusahaan 

makanan dan minuman yang ada di Indonesia. Apalagi ditambah dengan 

munculnya era globalisasi dan perdagangan bebas, sehingga dalam menghadapi 

persaingan yang begitu ketat, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. 

Strategi sumber daya manusia yang baik perlu disiapkan secara seksama oleh 

perusahaan agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang 

mampu bersaing di tingkat dunia. 

Situasi persaingan dalam industri makanan dan minuman tersebut juga 

disadari oleh PT Lotte Trade and Distribution (LTD). LTD adalah perusahaan 

multinasional yang merupakan subsidiari dari Lotte Jepang yang bertugas untuk 

mendistribusikan produk-produk PT. Lotte Indonesia yang terdiri dari permen dan 

biskuit. Dalam memasuki pasar permen dan biskuit di Indonesia, LTD tidak hanya 

bersaing dengan perusahaan lokal, namun juga harus bersaing dengan perusahaan 

asing. LTD memiliki mayoritas karyawan sales sebagai sumber daya manusianya. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber internal perusahaan di bulan 

Desember tahun 2013, yaitu dari departemen HRD, dari total karyawan LTD 

sebanyak 429 orang, 400 orang adalah karyawan Sales (265 Sales Motorist dan 

135 Sales Supervisor dan Sales Manager) 24 orang Sales Admin, sementara 

sisanya sebanyak 5 orang adalah Marketing dan Finance. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa karyawan Sales memiliki peran yang besar di perusahaan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu departemen yang sangat penting 

bagi kelangsungan hidup perusahaan adalah departemen sales atau penjualan. 

Karyawan sales dianggap sebagai mesin yang menggerakkan roda perusahaan dan 

ujung tombak yang menentukan kemenangan perusahaan di dalam ketatnya 

persaingan dengan pesaing di industri serupa. Tentu saja kondisi tersebut dapat 

berpengaruh pada kinerja karyawan sales di LTD, karena kini mereka diharapkan 

untuk bekerja lebih keras dan dapat meraih lebih banyak konsumen sehingga 

dapat memenangkan persaingan yang ada. Apalagi ditambah dengan banyaknya 

godaan dari perusahaan pesaing yang menarik mereka untuk pindah ke 
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perusahaan lain. Di dalam dunia bisnis, perpindahan karyawan sales dari satu 

perusahaan ke perusahaan lain adalah hal yang lumrah, terutama jika karyawan 

tersebut adalah karyawan yang berprestasi sehingga dia menginginkan karir dan 

penghasilan yang lebih besar. Namun di sisi lain, perusahaan juga harus dapat 

menjaga karyawan sales agar mereka dapat bertahan di dalam perusahaan dan 

selalu termotivasi untuk menampilkan kinerja terbaiknya sehingga mereka dapat 

mencapai target penjualan. Keluar masuknya karyawan atau yang disebut dengan 

turnover karyawan dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Sulit bagi 

perusahaan untuk mengontrol faktor eksternal, tapi perusahaan dapat mengontrol 

faktor internal.  

Turnover atau perpindahan karyawan adalah fenomena yang sering terjadi 

di industri mana pun. Karyawan sales merupakan karyawan yang tingkat 

turnovernya lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan dari bagian lain.  

Karyawan sales umumnya menginginkan pekerjaan yang bisa mereka nikmati 

setiap hari, mereka ingin merasa dihargai dan dicukupi kompensasinya atas upaya 

mereka, mereka ingin tantangan, serta pengembangan dan pelatihan yang baik. 

Perusahaan yang memiliki semua kriteria tersebut cenderung mengalami turnover 

karyawan sales yang rendah dibandingkan dengan yang tidak (Robertson 2013). 

Masalah turnover ini tidak bisa dianggap mudah, karena turnover karyawan bisa 

berdampak pada meningkatnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya 

yang dikeluarkan cukup signifikan untuk mempekerjakan karyawan baru di posisi 

apa pun, apakah karyawan tersebut dipecat atau diberhentikan atau meninggalkan 

perusahaan secara sukarela. Banyak rumus untuk menghitung biaya tersebut, 

tetapi dapat berkisar 200 persen dari gaji tahunan karyawan. Biaya tersebut tidak 

hanya mencakup biaya yang terlihat (tangible cost) seperti uang pesangon, cuti 

yang dibayar, iklan lowongan kerja, dan biaya rekrutmen, tetapi juga biaya yang 

tak terlihat (intangible cost) seperti waktu yang dihabiskan oleh staf rekrutmen 

untuk merekrut, melakukan wawancara, melakukan orientasi dan pelatihan bagi 

karyawan. Biaya lainnya yang sulit diukur adalah ketidakpuasan pelanggan, moral 

karyawan yang buruk, dan hilangnya pendapatan dari hasil penjualan selama masa 

transisi (Graham-Leviss 2011). 

Turnover karyawan sales juga terjadi pada LTD. Turnover karyawan sales 

yang paling tinggi terjadi pada karyawan di departemen Direct Sales, yaitu posisi 

Sales Motorist, yang merupakan populasi terbanyak karyawan LTD. Sales 

Motorist bertugas untuk menjual produk melalui channel tradisional (warung dan 

toko tradisional) dengan menggunakan sepeda motor pribadi sebagai kendaraan 

operasional. LTD melakukan perekrutan Sales Motorist dengan sistem kontrak 

langsung dengan perusahaan, dan tidak ada status permanen. Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) untuk Sales Motorist berlaku selama setahun, setelah 

setahun jika dilihat kinerja karyawan tersebut baik maka akan diperpanjang untuk 

setahun berikutnya. Setelah dua kali kontrak kerja berturut-turut selama dua 

tahun, jika kinerjanya dinilai baik, maka karyawan tersebut harus diistirahatkan 

terlebih dahulu selama 1 bulan sebelum kontrak yang baru dimulai, dan begitu 

seterusnya. Gaji yang diterima adalah sebesar UMK (Upah Minimum Kabupaten), 

dengan tambahan tunjangan harian yang cukup untuk membeli bensin sebanyak 

dua liter dan makan satu kali, ditambah dengan sistem insentif bulanan jika 

mencapai target.   
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Berikut ini adalah Tabel Turnover Sales Motorist di PT Lotte Trade and 

Distribution dari Tahun 2010 sampai dengan 2013 : 

 

Tabel 1 Data rata-rata turnover Sales Motorist LTD bulan Januari – Desember  

Tahun 2010 - 2013 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

AVG 

JKS JKA % JKS JKA % JKS JKA % JKS JKA % % 

             

100 121 82,6 114 246 46 253 343 73,8 363 365 99 75,35 

Keterangan : 

JKS: Total karyawan yang keluar selama Januari – Desember 

JKA: Total karyawan pada akhir tahun/Desember  
 

Sumber : Departemen HRD LTD 

 

 Berdasarkan data turnover karyawan pada Tabel 1, dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata angka turnover pada karyawan Sales Motorist dari tahun ke tahun 

tergolong sangat tinggi, yaitu di atas 50 persen. Kondisi tersebut bertolak 

belakang dengan budaya perusahaan Jepang pada umumnya, dimana sebagian 

besar orang Jepang memiliki prinsip loyalitas yang tinggi dan lifetime employment 

atau satu perusahaan seumur hidup. Perusahaan Jepang juga memiliki budaya 

kerja keras, hemat, dan komitmen tinggi terhadap perusahaan tempat mereka 

bekerja (Meinita 2013).  

Tingginya angka turnover menimbulkan kerugian tersendiri bagi 

perusahaan, karena kontribusi terbesar dari angka turnover tersebut adalah 

voluntary turnover atau karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela.Tidak 

ada angka turnover yang ideal, karena pada saat perusahaan berkembang, tentu 

saja perusahaan lebih menginginkan tenaga-tenaga baru yang masih fresh. Pada 

dasarnya turnover karyawan pada jumlah tertentu masih dapat diterima, namun 

ketika angkanya terlalu tinggi maka perlu ada yang dibenahi dalam sistem 

manajemen sumber daya manusianya. 

Salah satu penyebab tingginya angka turnover karyawan adalah faktor 

kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan hasil dari berbagai macam sikap yang 

dimiliki oleh karyawan (Church 1995). Sikap tersebut adalah hal-hal yang 

berhubungan dengan pekerjaan beserta faktor-faktor spesifik yang mencakup segi 

ekonomis, sosial, dan kondisi kerja seperti pengawasan atau supervisi, gaji dan 

tunjangan, karir, kondisi kerja, pengalaman terhadap kecakapan, penilaian kinerja 

yang adil dan tidak merugikan, dan hubungan sosial. Suatu penelitian yang 

dilakukan oleh Mowday (1981), Michael dan Spector (1982), Arnold dan 

Fieldman (1982) diacu Udechukwu (2008) menunjukkan bahwa tingkat turnover 

dipengaruhi oleh kepuasan kerja seseorang. Mereka menemukan bahwa semakin 

tidak puas seseorang terhadap pekerjaannya akan semakin kuat dorongannya 

untuk melakukan turnover. 

Adanya ketidakpuasan karyawan dalam bekerja akan membawa akibat-

akibat yang kurang menguntungkan baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan 

itu sendiri. Karyawan yang tidak puas terhadap pekerjaan mereka dapat 
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diungkapkan dalam berbagai cara selain dengan keluar dari pekerjaan, yaitu 

mengeluh, membangkang, mencuri barang milik perusahaan, dan menghindari 

sebagian tanggung jawab pekerjaan mereka (Robbins 2006). Sementara karyawan 

yang sangat puas terhadap pekerjaannya dan merasakan emosi yang positif pada 

saat bekerja, akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dan bertahan dengan 

perusahaan untuk jangka waktu yang lama (Colquit et al. 2013). Selain itu, juga 

dikatakan bahwa karyawan yang memiliki kepuasan kerja akan bekerja dengan 

baik untuk memenuhi kewajibannya dan perasaan positif yang dirasakan selama 

bekerja dapat memicu kreativitas, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

dan pengambilan keputusan.   

Lebih lanjut dikatakan oleh Colquit et al. (2013) bahwa kepuasan kerja 

memiliki hubungan yang erat dengan komitmen organisasi. Komitmen organisasi 

merupakan identifikasi individu terhadap organisasi dan tujuannya (Kreitner dan 

Kinicki 2010). Komitmen organisasi merupakan sikap kerja yang penting karena 

individu yang berkomitmen diharapkan dapat menampilkan keinginan untuk 

bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi dan keinginan yang besar untuk 

bertahan dengan organisasi. Kepuasan kerja berhubungan erat dengan komitmen 

organisasi dikarenakan kepuasan kerja secara kuat berhubungan dengan komitmen 

afektif, sehingga karyawan yang merasa puas akan lebih ingin tetap tinggal di 

perusahaan. Selain komitmen afektif, karyawan dengan kepuasan kerja yang 

tinggi juga akan mengalami komitmen normatif, dimana mereka merasa wajib 

untuk tetap tinggal di perusahaan dan berusaha untuk membayar kembali kepada 

perusahaan untuk apa yang telah membuat mereka merasa puas, apakah itu upah, 

pekerjaan yang menarik, atau supervisi yang efektif. Beberapa penelitian juga 

mengungkapkan bahwa komitmen organisasi dibangun dari kepuasan kerja, yaitu 

komitmen sebagai efek mediasi terhadap kepuasan kerja dan pengunduran diri. 

Model mediasi kepuasan-ke-komitmen ini merefleksikan pernyataan Porter et al. 

(1974 diacu Tett dan Meyer 1993) bahwa komitmen memakan waktu lebih lama 

untuk berkembang dan lebih stabil dibandingkan dengan  kepuasan, pernyataan 

tersebut juga telah didukung oleh bukti-bukti empiris. 

Beberapa studi telah mengaitkan kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

dengan variabel lain, yaitu voluntary turnover melalui keinginan untuk keluar dan 

ketersediaan alternatif pekerjaan (Udechukwu et al. 2008). Kepuasan kerja yang 

tinggi dapat berdampak positif pada performa kerja dan komitmen organisasi, dan 

juga turnover (Udechukwu et al. 2008). Studi lain juga mengungkap bahwa 

kepuasan kerja memiliki hubungan negatif dengan voluntary turnover 

(Udechukwu et al. 2008), kepuasan kerja dan komitmen organisasi adalah dua 

konsep yang paling penting dalam memahami perilaku karyawan, termasuk 

voluntary turnover.     

Melalui pernyataan-pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kepuasan 

kerja karyawan sangat berpengaruh terhadap perilaku, sikap kerja, maupun kinerja 

karyawan. Karyawan yang merasa puas terhadap pekerjaannya akan ada perasaan 

memiliki terhadap perusahaannya dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap 

pekerjaannya, sehingga tidak mudah baginya untuk keluar dari pekerjaan.  

Adanya konsekuensi-konsekuensi dari tingginya angka turnover harus 

menjadi satu perhatian serius bagi pihak manajemen. Guna menekan angka 

turnover karyawan, harus dimulai dari mengetahui adanya turnover intention atau 

keinginan karyawan untuk keluar dari perusahaan. Beberapa studi mengatakan 
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bahwa kecenderungan untuk meninggalkan suatu organisasi (intentions to leave) 

merupakan prediktor yang reliabel terhadap turnover (Udechukwu et al. 2008). 

Turnover intention didefinisikan sebagai faktor penengah antara sikap yang 

mempengaruhi niat untuk keluar dan perilaku keluar dari organisasi (Yucel et al. 

2012). 

Turnover intention walaupun belum sampai pada tahap realisasi, 

merupakan alat yang paling kuat dalam memprediksi turnover melalui perilaku 

karyawan seperti absensi yang meningkat, mulai malas bekerja, peningkatan 

terhadap pelanggaran tata tertib kerja, peningkatan protes terhadap atasan, 

perilaku positif yang sangat berbeda dari biasanya (Harnoto 2002). Oleh karena 

itu jika ingin menekan munculnya turnover pada karyawan, perusahaan harus 

mengetahui turnover intention pada karyawan Sales Motorist dan juga 

penyebabnya melalui faktor-faktor kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

sehingga perusahaan dapat mencari cara strategis untuk mengatasi permasalahan 

tersebut.  

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian tentang Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen 

Organisasi terhadap Turnover Intention karyawan Sales Motorist di PT Lotte 

Trade and Distribution. Hal ini dikarenakan tingginya angka turnover rate 

karyawan Sales Motorist di perusahaan ini yang menjadi salah satu permasalahan 

utama di departemen HRD, sehingga mendorong peneliti untuk membantu 

mengidentifikasi permasalahan tersebut melalui penelitian ini. 

 

Perumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi karyawan 

Sales Motorist LTD? 

2. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan 

Sales Motorist LTD? 

3. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap turnover intention 

karyawan Sales Motorist LTD? 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan penelitian dibuat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. 

Oleh karena itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi  

karyawan Sales Motorist LTD 

2. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan 

Sales Motorist LTD 

3. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap turnover intention 

karyawan Sales Motorist LTD  
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Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, baik 

bagi pihak akademisi maupun pihak perusahaan. Berikut ini adalah manfaat yang 

dapat diambil dari diadakannya penelitian ini : 

1. Sebagai sarana bagi penulis untuk dapat menyumbangkan ide dan 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama berkuliah di MB-IPB khususnya 

yang berkaitan dengan bidang Sumber Daya Manusia. 

2. Bagi manajemen LTD, dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk 

menyusun strategi yang tepat dalam mengatasi masalah sumber daya manusia 

khususnya yang berkaitan dengan turnover intention pada karyawan Sales 

Motorist. 

3. Sebagai sarana untuk memperkaya dan mengembangkan wawasan ilmu 

pengetahuan, khususnya ilmu mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia 

dan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan di LTD yang bertempat di daerah Jakarta Selatan. 

Fokus penelitian ini ditujukan pada karyawan yang bekerja dibagian sales, yaitu 

Sales Motorist dan dibatasi hanya pada Sales Motorist yang tersebar di area 

Jabodetabek saja. 

Selain itu, penelitian ini fokus pada analisis pengaruh kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi terhadap turnover intention pada Sales Motorist di LTD. 

Melalui hal tersebut kemudian dilakukan analisis lebih mendalam terhadap 

variabel kepuasan kerja dan variabel komitmen organisasi, mana yang paling 

berpengaruh secara signifikan terhadap turnover intention karyawan Sales 

Motorist. 

 

 

  




