
BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Perusahaan yang berorientasi laba pada dasarnya memiliki satu 

tujuan dasar yaitu berusaha mencapai keuntungan (surplus) dari investasi 

dan pembiayaan yang telah dikeluarkan (ditanamkan), baik dalam bentuk 

keuangan, bahan, waktu, tenaga dan lainnya yang proses pencapaiannya 

sangat tergantung pada ketepatan sistem manajemen yang  digunakan.  

Pengelolaan sumberdaya manusia merupakan salah satu aspek 

manajemen yang sangat penting, karena pada dasarnya inti dari 

manajemen adalah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan melalui 

orang lain sehingga dengan demikian sumberdaya manusia yang 

mengembannya harus memiliki kualitas yang baik. 

Pengelolaan sumberdaya manusia merupakan bagian dari 

manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur 

sumberdaya manusia sehingga diperoleh sumberdaya manusia yang puas 

akan pekerjaanya dan pada akhirnya  memberikan dampak positif bagi 

perusahaan berupa tingginya produktivitas karyawan yang akan 

berpengaruh pada pencapaian keuntungan perusahaan.  Menurut Ruky, 

2004 tujuan pengelolaan  sumberdaya manusia adalah agar perusahaan 

setiap saat memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas dan memenuhi 

persyaratan kompetensi untuk didayagunakan dalam usaha 

merealisasikan visi dan tujuan jangka pendek dan menengah.   

Pada prakteknya pengelolaan sumberdaya manusia dalam 

perusahaan bukanlah merupakan pekerjaan yang ringan.  Terdapat dua 

masalah sumber daya manusia yang sering dijadikan sebagai indikasi dari 
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efektifitas sebuah organisasi yaitu ketidakhadiran (absensi) dan 

perputaran karyawan (turnover).  Jika muncul indikasi kenaikan persentasi 

kedua hal tersebut, maka manajemen seharusnya segera mengevaluasi  

situasi dan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan naiknya 

kecenderungan tersebut, baik dari sisi internal maupun eksternal 

perusahaan (Simamora, 1997).  Secara umum, kedua masalah tersebut 

sering dijumpai di setiap perusahaan baik yang bergerak dibidang 

manufaktur maupun jasa (service).  Penanganan yang lambat terhadap 

masalah ini akan sangat berpengaruh pada produktivitas perusahaan baik 

untuk jangka pendek maupun jangka panjang.   

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa 

transportasi darat terbesar (market leader) di Indonesia.  Sejak mendapat 

izin usaha taksi dari pemerintah DKI Jakarta di tahun 70-an, sampai saat 

ini PT. XYZ telah berkembang sangat cepat dengan area operasional 

yang tersebar di Jabotabek, Bandung, Surabaya, Bali dan Lombok.  

Produk yang ditawarkan sangat beragam yang terdiri dari jasa taksi 

reguler, eksekutif, car rental, charter bus, gas biru dan karoseri.  Area 

operasi taksi dan charter bus di Jakarta merupakan yang terbesar dengan 

jumlah cabang sebanyak 16 lokasi. 

Sampai dengan awal tahun 2006 jumlah taksi meter, bus dan car 

rental tercatat sebanyak 12.202 unit dengan jumlah karyawan sebanyak  

6.000 orang dan pengemudi (driver) sebanyak 16.429 orang.  Salah satu 

masalah dalam pengelolaan sumberdaya manusia  yang menarik untuk 

dikaji saat ini adalah menyangkut tingginya tingkat perputaran pengemudi 

(driver turn over), yang mencapai angka rata-rata 4,23 % pada tahun 

2006.  Hal ini harus menjadi perhatian besar manajemen mengingat 
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ketersediaan dan kecukupan pengemudi terhadap jumlah armada sangat 

menentukan tingkat pendapatan perusahaan.  Berbagai analisis penyebab 

tingginya pengemudi keluar sampai saat ini masih belum terjawab, hal ini 

dibuktikan dengan telah dilakukan berbagai upaya untuk menekannya 

akan tetapi pengemudi keluar masih tetap tinggi.  Beberapa kriteria 

pengemudi keluar dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Mengundurkan diri artinya pengemudi dengan sukarela mengajukan 

surat pengunduran diri kepada perusahaan dengan berbagai alasan 

yang dikemukakan (biasanya alasan yang mereka kemukakan belum 

tentu merupakan hal yang sebenarnya). 

2. Selama 2 minggu berturut turut pengemudi tidak datang ke pool (tidak 

operasi) dan tidak memberikan informasi apapun kepada perusahaan  

(dikenal dengan istilah 2 MTB).  Pengemudi yang bersangkutan secara 

administrasi otomatis dikeluarkan dari data populasi pengemudi PT. 

XYZ melalui sistem komputer  yang terintegrasi. 

3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terutama dikenakan kepada 

pengemudi yang mengalami kasus-kasus berat seperti pelayanan yang 

tidak baik kepada pelanggan,  curang, dll. 

4. Gugur kondite, yaitu pengemudi yang selama 3 bulan berturut-turut 

memiliki penghasilan kurang dari target. 

5. Habis poin yaitu pengemudi yang telah habis jatah toleransi jumlah 

tabrakan yang diperbolehkan ( untuk pengemudi yang belum diangkat 

total poin toleransi sebanyak 3 poin dan untuk yang sudah diangkat 

sebanyak 7 poin). 

Dari data yang ada diketahui bahwa pengemudi 2 MTB (dua 

minggu tanpa berita) dan MD (mengundurkan diri) sangat dominan 
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dengan prosentase 68 %.  Hal ini sangat menarik untuk dikaji mengingat 

jika perusahaan mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh 

terhadap keinginan pengemudi untuk keluar, maka tentunya perusahaan 

akan menerapkan kebijakan yang sasarannya untuk menurunkan jumlah 

pengemudi yang keluar, sehingga dengan demikian masalah tingginya 

pengemudi keluar akan teratasi dan kerugian perusahaan akan dapat 

diminimalisir. 

Dalam penelitian ini faktor penting yang akan dianalisis adalah 

aspek kepuasan kerja dari pengemudi menyangkut kompensasi dan 

pelayanan, hubungannya dengan tingkat pengemudi keluar.  Aspek ini 

dianalisis dengan pertimbangan bahwa pada umumnya karyawan 

memutuskan untuk keluar karena pertimbangan aspek kepuasan kerja 

dimana salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan adalah faktor kompensasi dan pelayanan. 

Produktivitas, kehandalan dan kompetensi pengemudi tidak dapat 

dicetak secara instan, akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama 

dan biaya yang besar,  sehingga pemeliharaan pengemudi yang ada  

harus menjadi perhatian semua pihak sebagai salah satu strategi dalam 

rangka menekan tingginya tingkat turn over yang terjadi saat ini.   

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Sejauh mana tingkat kepuasan pengemudi PT. XYZ khususnya di pool 

PQR terhadap kompensasi yang mereka terima dan tingkat pelayanan 

yang diberikan oleh perusahaan saat ini. 
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2. Apakah ada hubungan kompensasi dengan tingkat atau jumlah 

pengemudi keluar. 

3. Apakah ada hubungan pelayanan dengan tingkat atau jumlah 

pengemudi keluar 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang 

dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis tingkat kepuasan pengemudi terhadap kompensasi dan 

pelayanan  yang diberikan oleh perusahaan saat ini. 

2. Menganalisis hubungan kompensasi dengan tingkat  pengemudi 

keluar. 

3. Menganalisis hubungan pelayanan perusahaan terhadap pengemudi 

dengan tingkat  pengemudi keluar. 

 

1.4.  Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

sebagai berikut : 

1. Dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan dalam rangka 

menurunkan jumlah pengemudi keluar melalui pendekatan 

peningkatan penghasilan dan pelayanan kepada pengemudi yang ada 

saat ini.   

2. Menjadi masukan dan sumber referensi bagi peneliti lain yang 

melakukan penelitian sejenis pada bidang transportasi ataupun bidang 

yang lain menyangkut topik perputaran karyawan. 



 
6

3. Menjadi wahana untuk penerapan ilmu manajemen sumberdaya 

manusia yang telah dipelajari penulis dan dapat diaplikasikan dalam 

turut serta mencari jalan keluar untuk menekan tingkat pengemudi 

keluar di perusahaan dimana penulis bekerja. 

 

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian 

Obyek penelitian dibatasi hanya pada pengemudi taksi di pool PQR 

dengan pertimbangan bahwa kecenderungan tingginya 2 MTB (dua 

minggu tanpa berita) dan MD (mengundurkan diri) relatif sama untuk 

seluruh pool di  PT. XYZ. 

Aspek yang berpengaruh terhadap keluarnya pengemudi dibatasi 

hanya pada aspek kepuasan kerja dari sisi kompensasi dan pelayanan, 

dengan pertimbangan bahwa umumnya kedua hal tersebut  menjadi faktor 

penting yang dipertimbangkan karyawan ketika akan memutuskan untuk 

keluar atau tetap bergabung di suatu perusahaan dan juga untuk 

mempersempit masalah sehingga pembahasan akan lebih terarah dan 

fokus. 




