
 

1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pasar secara fisik dapat diartikan sebagai sebuah tempat bertemunya  

penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dengan keseimbangan 

harga tertentu. Pasar sebagai prasarana transaksi jual beli mempunyai peran 

penting dalam kegiatan ekonomi di sektor perdagangan. Jenis pasar yang banyak 

melibatkan masyarakat dengan skala usaha mikro, kecil dan menengah adalah 

pasar tradisional yang berada di desa dan kecamatan. Sementara pasar modern, 

hypermarket, supermarket dan minimarket dikelola oleh swasta dengan skala 

usaha besar dan jaringan luas. Pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah 

yang bergerak di pasar tradisional ini terbukti tahan terhadap resesi, efisien dan 

banyak menyerap tenaga kerja. Penyediaan sarana dan prasarana transaksi jual 

beli berupa bangunan pasar tradisional beserta fasilitas penunjang dan regulasi 

perdagangan, pengelolaan, pengawasan serta pembinaannya merupakan 

kewenangan dan tanggungjawab pemerintah.  

Di Kabupaten Bogor pasar tradisional di desa dikelola secara mandiri oleh 

masyarakat desa, sementara pasar tradisional di kecamatan dikelola oleh 

perusahaan daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten. Salah satu 

perusahaan daerah yang bergerak di bidang jasa pengelolaan pasar adalah 

Perusahaan Daerah Pasar Tohaga yang merupakan badan usaha milik daerah 

(BUMD). PD Pasar Tohaga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) 

Kabupaten Bogor No.4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar 

Kabupaten Bogor dengan tujuan mewujudkan dan meningkatkan pelayanan 

umum dalam memenuhi sarana dan prasarana pasar dengan melaksanakan 

pengelolaan pasar serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pengelolaan 

pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No.11 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Pasar Daerah adalah pengelolaan manajemen secara langsung 

terhadap pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh PD Pasar Tohaga dengan 

tujuan memperoleh keuntungan dari jasa yang diberikan, maupun pengelolaan 

tidak langsung dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap 

pasar. Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Kabupaten Bogor pada tahun 2012 sebesar 20,57 persen tercatat sebagai 

penyumbang PDRB terbesar kedua setelah industri pengolahan. Perkembangan 

sektor perdagangan tersebut menunjukan peningkatan yang signifikan. 

Kabupaten Bogor adalah kabupaten dengan jumlah penduduk yang terbesar 

se-Provinsi Jawa Barat juga terbesar se-Indonesia. Jumlah penduduk Kabupaten 

Bogor sebesar 5.077.210 jiwa pada sensus penduduk tahun 2012 atau 2,14 persen 

dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 237.641.326 jiwa pada sensus 

penduduk tahun 2012. Jumlah penduduk ini juga yang terbesar di Provinsi Jawa 

Barat yakni 11,79% dari jumlah penduduk Jawa Barat yang berjumlah 43.053.732 

jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar dan komposisi angkatan kerja yang 

besar, Kabupaten Bogor berkepentingan menyediakan lapangan kerja yang luas 

dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sesuai visi dan misinya 

menjadi kabupaten termaju di Indonesia. 
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Mengelola pasar selain menyediakan sarana dan prasarana, pada dasarnya 

adalah mengelola sumber daya manusia (SDM) yang aktifitasnya sebagai penjual 

atau pembeli maupun sebagai pengelola pasar. Menjaga dinamika hubungan 

antara penjual, pembeli dan pengelola pasar merupakan tugas yang diemban oleh 

PD Pasar Tohaga. Pegawai adalah elemen yang sangat penting di PD Pasar 

Tohaga sebagai SDM yang mengelola perusahaan. Pegawai sebagai SDM yang 

menjadi obyek sekaligus subyek pengembangan perusahaan. SDM adalah aset 

berharga sekaligus sebagai komponen penting yang menentukan keberhasilan 

perusahaan. Organisasi atau perusahaan adalah tempat dimana setiap manusia 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan  bagi  masyarakat.  

Perusahaan pada masa kini dipandang sebagai sebuah komunitas. Dalam cara 

pandang organisasi/perusahaan sebagai sebuah komunitas, SDM ditempatkan 

sebagai anggota komunitas yang tumbuh dan berkembang bersama komunitasnya. 

SDM bukan input semata, tetapi sebagai pelaku yang bertanggungjawab atas 

kemajuan komunitasnya. Disini SDM diperlakukan sebagai manusia secara utuh, 

dihormati seluruh dimensi insaninya, kepercayaan dirinya dan juga semangat 

belajarnya. Dalam Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 tentang 

Ketenagakerjaan pasal 1 angka 2 yang  menyebutkan  bahwa tenaga  kerja  adalah 

“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau 

jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”. 

PD Pasar Tohaga dalam menjalankan usaha jasa pengelolaan pasar, pada 

tahun 2014 mengelola 24 pasar tradisional yang tersebar di 21 kecamatan dengan 

didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 131 pegawai. Dari jumlah 

pegawai tersebut, sebanyak 107 orang atau 81% berstatus pegawai tetap, 16 orang 

atau 12% berstatus pegawai harian lepas (PHL) dan 8 orang atau 7% berstatus 

pegawai kontrak. Data pegawai ini tergambarkan pada Tabel 1 : 

 

Tabel 1 Data pegawai PD Pasar Tohaga 

TAHUN STATUS PEGAWAI JUMLAH 

Pegawai Tetap PHL Pegawai Kontrak 

2010 108 589 22 719 

2011 102 567 33 702 

2012 107 544 23 674 

2013 115 524 25 664 

2014 113 530 19 662 

2015 107 16 8 131 

Sumber : Direktorat Umum Bag.Kepegawaian 

  

Dari Tabel 1 terlihat bahwa secara agregat terjadi penurunun jumlah 

pegawai sebesar 2,36% atau berkurang 17 pegawai pada tahun 2011, sebesar 3,99 

persen atau berkurang 28 pegawai pada tahun 2012, sebesar 1,48% atau berkurang 

10 pegawai pada tahun 2013, sebesar 0,30 persen atau berkurang 2 pegawai pada 

tahun 2014 dan pada tahun 2015 berkurang sebesar 80,21% atau berkurang 531 

pegawai. Penurunan jumlah pegawai ini disebabkan adanya pegawai yang keluar 

(turnover) setiap tahunnya. Pada tahun 2011 tercatat 6 pegawai tetap dan 22 

pegawai harian lepas keluar, sementara tercatat 11 pegawai kontrak masuk. Pada 

tahun 2012 tercatat 23 pegawai harian lepas dan 10 pegawai kontrak keluar, 

sementara tercatat 5 pegawai tetap masuk. Pada tahun 2013 tercatat 20 pegawai 

harian lepas keluar, sementara tercatat 8 pegawai tetap dan 2 pegawai kontrak 
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masuk. Pada tahun 2014 tercatat 2 pegawai tetap dan 6 pegawai kontrak keluar, 

sementara tercatat 6 pegawai harian lepas masuk. Pada tahun 2015 tercatat 531 

pegawai keluar yang terdiri dari 6 pegawai tetap, 514 pegawai harian lepas dan 11 

pegawai kontrak. 

Peristiwa keluarnya pegawai PD Pasar Tohaga ini dalam istilah Manajemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM) disebut turnover. Turnover didefinisikan sebagai 

keputusan seseorang untuk meninggalkan sebuah organisasi dan itu adalah hasil 

perkembangan melalui tahap keputusan yang diprediksi dari waktu ke waktu. 

Turnover adalah proses di mana pegawai meninggalkan organisasi dan harus 

digantikan. Berhentinya seseorang dari tempatnya bekerja secara sukarela juga 

disebut turnover. Turnover diartikan berhentinya hubungan kerja secara permanen 

antara perusahaan dengan pegawai. Definisi lain turnover yaitu berhentinya 

individu dari anggota suatu organisasi. Dampak negatif turnover terhadap 

perusahaan adalah cukup merugikan karena banyak biaya yang dikeluarkan 

perusahaan seperti pesangon, tidak bermanfaatnya fasilitas pegawai yang keluar, 

biaya ketenagakerjaan (rekruitmen, interview, fit and proper test, administrasi 

kepegawaian). Kerugian nyata adalah kehilangan produktifitas sampai pegawai 

baru mencapai tingkat produktifitas sama dengan pegawai yang berhenti tersebut.   

Bentuk tak berwujud dari niat pegawai untuk keluar dalam suatu perusahaan 

disebut intensi turnover. Intensi turnover adalah kadar atau intensitas dari 

keinginan untuk keluar dari perusahaan. Intensi turnover ini dapat disikapi sebagai 

sebuah fenomena dan perilaku manusia dalam kehidupan organisasi atau 

perusahaan yang dipandang dari sudut individu maupun sosial.  

Salah satu faktor yang dapat memicu pembentukan perilaku dari seorang 

pegawai untuk meninggalkan pekerjaan adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja 

yang dirasakan dapat mempengaruhi seseorang untuk meninggalkan organisasi. 

Evaluasi terhadap berbagai alternatif pekerjaan, pada akhirnya akan mewujudkan 

terjadinya turnover karena individu yang memilih keluar organisasi akan 

mengharapkan hasil yang lebih memuaskan di tempat lain. Timbulnya intensi 

turnover dilatarbelakangi adanya ketidakpuasan pegawai yang bekerja dalam 

perusahaan yang bersangkutan.  

Faktor lainnya yang dapat memicu pembentukan perilaku dari seorang 

pegawai untuk meninggalkan pekerjaan adalah komitmen organisasional. 

Komitmen organisasional merupakan bentuk perilaku individu yang menunjukan 

adanya kesediaan dari pegawai untuk berkontribusi penuh pada proses pencapaian 

tujuan organisasi. Hal ini menunjukan bahwa komitmen organisasional perlu 

dibangun guna meningkatkan keterikatan antara individu dan organisasi.  

Fenomena turnover dan jumlah pegawai Perusahaan Daerah Pasar Tohaga 

Kabupaten Bogor yang cenderung turun  ini menarik untuk dicermati. Kiranya 

menjadi relevan menganalisis pengaruh  kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional terhadap intensi turnover pegawai tersebut.           
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Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah : 

1. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional 

pegawai Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor? 

2. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap intensi turnover pegawai 

Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor? 

3. Bagaimana pengaruh komitmen organisasional terhadap intensi turnover 

pegawai Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional 

pegawai Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor. 

2. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap intensi turnover pegawai 

Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor. 

3. Menganalisis pengaruh komitmen organisasional terhadap intensi turnover 

pegawai Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.     

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mewarnai dan melengkapi 

kebijakan manajemen dalam pengelolaan SDM. Hasil dari penelitian merupakan 

evaluasi, sedangkan penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan 

manajemen. 

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut :  

1. Bagi Peneliti akan diperoleh pengetahuan ilmiah dan pengalaman praktis 

tentang pengelolaan sumber daya manusia. 

2. Sebagai sumbang pikir kepada PD Pasar Tohaga dalam pengelolaan sumber 

daya manusia yang berintegritas, berdaya saing tinggi, dinamis dan 

profesional.  

3. Bagi dunia pendidikan, diharapkan dapat berguna sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian selanjutnya khususnya bidang sumber daya manusia.  

 

Ruang Lingkup 

Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup manajemen sumber daya manusia 

di PD Pasar Tohaga dan tidak mencakup pasar desa di Kabupaten Bogor. Analisis 

pada penelitian ini mendalami variabel kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional dalam pengaruhnya terhadap intensi turnover pegawai PD Pasar 

Tohaga Bogor. Obyek penelitian dibatasi pada permasalahan intensi turnover, 

yaitu keinginan pegawai untuk keluar dari perusahaan, baik secara sukarela 

maupun tidak, dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik 

dibandingkan pekerjaan sebelumnya. Kepuasan kerja yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah suatu keadaan emosional individu terhadap peran dan 

karakteristiknya dalam bekerja. Komitmen organisasional yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah bentuk perilaku individu yang menunjukan adanya kesediaan 

dari pegawai untuk berkontribusi penuh pada proses pencapaian tujuan organisasi. 




