
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu asset penting dalam 

menjalankan operasional perusahaan dalam mencapai tujuannya. Hal tersebut 

menimbulkan kebutuhan bagi perusahaan untuk memiliki manajemen SDM yang 

baik, yang dapat menjembatani hubungan antara pegawai dengan pegawai lainnya 

serta hubungan antara pegawai dengan perusahaan. Selain itu, manajemen SDM 

yang baik juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, menciptakan 

hubungan yang seimbang antara perusahaan dengan pegawai (melalui kebijakan, 

prosedur, dan budaya perusahaan) dan memertahankan pegawai (Armstrong 2009). 

Upaya memertahankan pegawai merupakan hal yang tidak mudah. Hal ini 

ditunjukkan dengan tingkat turnover yang masih tinggi di banyak industri. 

Di dunia, fenomena turnover sudah tidak lagi menjadi hal yang asing. 

Berdasarkan hasil penelitian Elkjaer dan Filmer (2015), rata-rata tren turnover, 

baik voluntary maupun involuntary tahun 2011-2014 mengalami peningkatan, 

khususnya di Brazil dan Amerika Serikat. Dalam hal industri, di penelitian 

tersebut juga memerlihatkan bahwa industri barang konsumsi (consumer goods) 

cenderung memiliki tren voluntary turnover cukup tinggi dibandingkan industri 

energi dan life sciences. Sementara itu, fenomena turnover di Indonesia juga 

cukup tinggi, yakni 8.75 persen dari seluruh industri, tertinggi pada industri jasa 

keuangan yakni 12.6 persen diikuti dengan industri life sciences yakni 11.0 persen 

(Mercer 2016). Data voluntary turnover berdasarkan industri di Indonesia dapat 

dilihat lebih lengkap pada Gambar 1. 

  

 
Sumber: Mercer (2016) 

Gambar 1 Grafik tingkat voluntary turnover berdasarkan industri di Indonesia 

Turnover merupakan suatu hal yang tidak dikehendaki oleh perusahaan. 

Menurut McShane dan Von Glinow (2010), turnover merupakan masalah klasik 

yang sudah dihadapi semenjak adanya revolusi industri. Kondisi lingkungan kerja, 
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upah atau gaji yang diterima, serta adanya kesempatan untuk promosi atau jenjang 

karir di perusahaan akan memengaruhi seorang karyawan untuk meninggalkan 

perusahaan (Andini 2006). Namun, keluar atau pindahnya karyawan dari 

pekerjaan terkadang memang benar-benar diharapkan oleh pihak manajemen atau 

perusahaan. Seperti yang disampaikan Hollenbeck dan Williams (1986) serta 

Mathis dan Jackson (2006), kehilangan beberapa tenaga kerja kadang memang 

diinginkan, apalagi jika tenaga kerja yang pergi adalah mereka yang kinerjanya 

rendah. Namun begitu, tingkat turnover harus diupayakan agar tidak terlalu tinggi. 

Hal tersebut ditujukan agar perusahaan masih dapat memperoleh keuntungan yang 

lebih besar dari peningkatan kinerja karyawannya dibandingkan biaya rekrutmen 

yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. 

Menurut Gallup seperti yang dikutip oleh Smith dan Rutigliano (2007), 

tingkat turnover yang masih dapat ditoleransi adalah 10 persen. Ketika angka 

turnover terlalu tinggi, perlu dilakukan pembenahan dalam sistem manajemen 

sumber daya manusianya, karena seperti pernyataan Yin-Fah et al. (2010) bahwa 

turnover karyawan merupakan masalah serius terutama di bidang manajemen 

sumber daya manusia. Tingginya angka turnover akan menimbulkan kerugian 

tersendiri bagi perusahaan, karena kontribusi terbesar dari angka turnover tersebut 

adalah voluntary turnover (karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela). 

Dengan tingginya tingkat turnover pada perusahaan, akan semakin banyak 

menimbulkan berbagai potensi biaya, baik itu biaya pelatihan yang sudah 

diinvestasikan pada karyawan, tingkat kinerja yang harus dikorbankan, maupun 

biaya rekrutmen dan pelatihan kembali (Suwandi dan Indriantoro 1999). 

Umumnya, timbulnya turnover diawali dengan adanya niat untuk berhenti 

bekerja (turnover intention) dari karyawan dan faktor kepuasan kerja menjadi 

faktor yang paling memengaruhi kecenderungan dan keputusan karyawan untuk 

keluar dari tempat kerjanya. Menurut Rageb et al. (2013), kepuasan kerja 

memiliki dampak yang lebih besar terhadap turnover intention dibandingkan 

dengan kinerja pekerjaan atau komitmen organisasi. Kepuasan kerja dapat diukur 

dengan melihat kepuasan karyawan akan pembayaran, pekerjaan, kesempatan 

promosi, penyelia, dan rekan kerja (Gibson et al. 1996, Colquitt et al. 2013). 

Menurut Chruch (1995), kepuasan kerja merupakan hasil dari berbagai macam 

sikap yang dimiliki oleh karyawan. Sikap tersebut antara lain adalah hal-hal yang 

berhubungan dengan pekerjaan beserta faktor-faktor spesifik yang mencakup segi 

ekonomis, sosial, dan kondisi kerja seperti pengawasan, gaji dan tunjangan, karir, 

kondisi kerja, pengalaman terhadap kecakapan, penilaian kinerja yang adil dan 

tidak merugikan, dan hubungan sosial. 

Kepuasan kerja pada umumnya berpengaruh pada produktivitas karyawan 

dan keinginan tetap bekerja. Semakin besar kepuasan kerja ternyata diikuti oleh 

semakin lemah niat keluar. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja mampu 

menyurutkan niat untuk keluar (Sumarto 2009). Hal tersebut didukung oleh 

beberapa hasil penelitian (Randhawa 2007, Morrison 2008, Yin-fah et al. 2010, 

Zhang dan Feng 2011), yang menyatakan semakin tinggi kepuasan kerja 

menurunkan niat untuk keluar dari pekerjaan. Kepuasan karyawan dapat 

membantu dalam memaksimalkan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang 

melalui empat cara, karena karyawan yang puas cenderung bekerja dengan mutu 

yang lebih tinggi, bekerja dengan lebih produktif, bertahan lebih lama dalam 

perusahaan, dan dapat menciptakan pelanggan yang puas (Kuswadi 2004). 
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Organisasi yang mempunyai karyawan yang lebih puas cenderung lebih efektif 

bila dibandingkan organisasi yang mempunyai karyawan yang kurang puas 

(Robbins dan Judge 2015). 

Ketidakpuasan kerja dapat terjadi sebagai akibat dari tidak terpenuhinya 

kebutuhan, harapan atau tujuan yang menjadi motivasi karyawan, hingga akhirnya 

dapat menimbulkan turnover intention. Salah satu kebutuhan karyawan yang 

penting adalah adanya kebutuhan afiliatif dan sumber penting bagi kepuasan 

kebutuhan tersebut bersumber dari sebuah kelompok yang kohesif (Kerr dan 

Jernier 1978). Morison (2008) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

kohesivitas mencerminkan hubungan persahabatan dan menyukai orang lain serta 

kerjasama dan komunikasi yang positif, sedangkan adanya hubungan negatif di 

lingkungan kerja akan mengurangi persepsi terhadap kohesivitas kelompok kerja. 

Hubungan yang negatif di lingkungan kerja tersebut berpengaruh signifikan 

terhadap niat karyawan untuk meninggalkan organisasi (turnover intention). 

Menurut penelitian Morrison (2008), kepuasan kerja ekstrinsik (kepuasan 

terhadap lingkungan kerja dan rekannya) memiliki hubungan yang erat dengan 

adanya hubungan negatif. Hubungan negatif dalam hal ini dimaksudkan seperti 

penyembunyian, manipulasi, konflik, tidak hormat, tidak setuju, ketidaksopanan, 

dan atau kebencian. Morrison (2008) juga menyebutkan turnover adalah bagian 

yang sangat penting dari fungsi organisasi yang dapat dipengaruhi oleh hubungan 

kerja. Jika hubungan negatif menyebabkan orang untuk pergi, maka hubungan ini 

tidak boleh dianggap hal biasa. Membentuk strategi terhadap kelompok kerja, di 

mana hubungan negatif dapat sering terjadi, menjadi cara untuk meningkatkan 

kepuasan kerja. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis lebih jauh pengaruh kohesivitas dan kepuasan kerja terhadap 

turnover intention karyawan. 

 

 

Perumusan Masalah 

PT X merupakan perusahaan yang termasuk dalam 10 besar perusahaan 

farmasi nasional. Saat ini PT X dan anak perusahaannya memekerjakan lebih dari 

4000 orang karyawan. Adanya perkembangan bisnis di industri farmasi, menuntut 

PT X untuk memberikan layanan dan kinerja yang optimal dengan didukung 

sumber daya manusia yang berkualitas. Namun begitu, tingkat voluntary turnover 

keseluruhan di PT X dapat dikatakan cukup tinggi. Berdasarkan data karyawan PT 

X Maret 2016-Maret 2017, di tingkat voluntary turnover sebesar 23.76 persen dari 

tingkat turnover keseluruhan yang sebesar 35.77 persen. 

Adanya tingkat turnover yang berada di atas 10 persen menunjukkan 

perlunya ditelusuri lebih lanjut mengenai kondisi karyawan di PT X, apakah 

turnover yang tinggi tersebut sejalan dengan turnover intention yang dirasakan 

oleh karyawan. Hal ini dikarenakan turnover karyawan yang tinggi dapat 

menyebabkan kerugian moril pada pegawai perusahaan karena dapat 

menimbulkan turnover intention pada pegawai lain yang masih bertahan di 

perusahaan. Saat ada karyawan yang keluar, maka ada posisi yang kosong dan 

harus segera ada yang menggantikan. Selama posisi tersebut lowong, maka ada 

karyawan lain yang harus menggantikan dan bisa mengakibatkan tugas 

menumpuk dan terbengkalai. Ini akan memengaruhi motivasi, semangat kerja, 
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serta kinerja karyawan. Karyawan yang sebelumnya tidak memikirkan pencari 

pekerjaan baru dapat akhirnya berpikiran untuk mencari pekerjaan lain dan 

berakibat munculnya turnover intention. Selain itu, saat terjadi turnover, 

perusahaan akan merekrut karyawan baru dan bagi sebagian karyawan lama hal 

ini dapat menimbulkan kesulitan karena harus beradaptasi dan membangun 

komunikasi dari awal dengan karyawan baru. Proses adaptasi dan komunikasi 

yang tidak berjalan dengan baik akan berpotensi menimbulkan konflik di antara 

karyawan yang dapat memicu keinginan pegawai untuk keluar dari perusahaan 

dan mencari alternatif pekerjaan di tempat lain (Mobley 2011). 

Adanya hal-hal negatif yang dapat menimbulkan konflik dan ketidak-

puasan seorang karyawan tersebut dapat menyebabkan karyawan memilih 

melakukan turnover, karena tidak merasa nyaman dengan suasana kelompok 

kerjanya. Sementara, kenyamanan adalah hal yang utama bagi seorang karyawan, 

terutama bagi karyawan yang tidak menganggap gaji sebagai prioritas. Hal ini 

juga diungkapkan oleh DeCotiis dan Summers (1987) bahwa individu masuk ke 

sebuah organisasi dengan kebutuhan tertentu, keinginan, keterampilan, dan 

berharap untuk menemukan sebuah lingkungan kerja di mana mereka dapat 

memanfaatkan kemampuan mereka dan memenuhi banyak kebutuhan dasar 

mereka. Organisasi yang memenuhi persyaratan tersebut, salah satunya ditandai 

dengan adanya rasa kohesif di antara anggota organisasi. Jika karyawan tidak lagi 

merasa nyaman, umumnya mereka akan mencari kenyamanan di tempat yang lain 

dan hal ini menimbulkan adanya turnover intention. 

Berdasarkan isu-isu yang telah dipaparkan, maka masalah penelitian yang 

akan dikaji adalah: 

1. Bagaimana kohesivitas karyawan PT X? 

2. Bagaimana kepuasan kerja karyawan PT X? 

3. Bagaimana turnover intention karyawan PT X? 

4. Bagaimana pengaruh kohesivitas dan kepuasan kerja terhadap turnover 

intention karyawan PT X? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang telah 

dipaparkan sebelumnya, yakni menelaah lebih lanjut pengaruh kohesivitas 

kelompok dan kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan. Tujuan 

khususnya adalah menjawab permasalahan, yakni: 

1. Menganalisis kohesivitas karyawan PT X. 

2. Menganalisis kepuasan kerja karyawan PT X. 

3. Menganalisis turnover intention karyawan PT X. 

4. Menganalisis pengaruh kohesivitas dan kepuasan kerja terhadap turnover 

intention karyawan PT X. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak 

terkait, yaitu: 
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1. Bagi perusahaan, dengan mengetahui tingkat kohesivitas dan kepuasan kerja 

karyawan dapat membantu membuat strategi pembentukan kelompok kerja 

yang dapat meningkatkan kinerja dan menurunkan turnover intention 

karyawan, sehingga dapat mengurangi biaya rekrutmen karyawan baru. 

2. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang dilakukan terkait pengelolaan sumber daya manusia pada 

umumnya dan karyawan perusahaan pada khususnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis suasana kelompok. Suasana 

kelompok yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan karyawan (individu) 

dengan anggota kelompok kerjanya serta kelompok sosialnya dalam perusahaan. 

Suasana kelompok ini akan dilihat dari kelompok-kelompok yang ada di 

perusahaan, baik kelompok tugas (formal) maupun kelompok sosial (informal). 

Fokus analisis ditekankan pada aspek-aspek kohesivitas, kepuasan kerja dan 

turnover intention. Turnover intention yang diukur pada penelitian ini dibatasi 

hanya dalam konteks niat untuk mengundurkan diri (voluntary turnover). 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kelompok 

 Menurut Greenberg dan Baron (2003), kelompok merupakan kumpulan 

dari dua individu atau lebih yang berinteraksi yang memelihara pola hubungan 

yang stabil, berbagi tujuan bersama, dan merasakan diri mereka menjadi sebuah 

kelompok. Robbins dan Judge (2015) mendefinisikan kelompok sebagai dua atau 

lebih individu, berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama untuk 

mencapai sasaran tertentu. Sementara itu, Kreitner dan Kinicki (2014) 

mendeifinisikan kelompok sebagai dua atau lebih individu yang berinteraksi 

secara bebas, berbagi norma dan tujuan kolektif dan mempunyai identitas bersama. 

 Wibowo (2016) menyatakan bahwa kelompok dapat dibagi menjadi 

kelompok formal (formal group) dan kelompok informal (informal group). 

Kelompok formal merupakan kelompok yang dibentuk oleh organisasi, sedangkan 

kelompok informal merupakan kelompok yang dibentuk oleh kawan atau mereka 

yang mempunyai kepentingan bersama. Dalam penjelasan lebih lanjut, Greenberg 

dan Baron (2003) juga membagi kelompok menjadi dua, yakni formal group dan 

informal group. Greenberg dan Baron (2003) menyatakan bahwa formal group 

adalah kelompok yang diciptakan oleh organisasi, dirancang secara intensional 

untuk mengarahkan anggotanya pada beberapa tujuan penting organisasi. 

Sementara itu, informal group adalah kelompok yang berkembang secara alamiah 

di antara anggota organisasi, tanpa adanya pengarahan dari organisasi di tempat 

mereka bekerja. Faktor kunci dalam pembentukan informal group adalah adanya 

kesamaan minat dalam anggota kelompok tersebut. 
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