
 

1 PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

Setiap perusahaan tentunya akan menghadapi fenomena keluar masuknya 

karyawan dalam bekerja atau turnover. Menurut Lum et al. (2006), intensi 

turnover adalah keinginan seseorang untuk keluar dari organisasi, yaitu evaluasi 

mengenai posisi seseorang saat ini yang berkenaan dengan ketidakpuasan dan 

dapat memicu keinginan seseorang untuk keluar dan mencari pekerjaan lain. 

Dalam waktu tertentu angka turnover bisa tinggi atau sebaliknya, tergantung 

faktor yang memengaruhinya.  Menurut Ridlo (2012), yang dimaksud turnover 

yaitu proporsi jumlah anggota organisasi yang secara sukarela (voluntary) dan 

tidak sukarela (non vuluntary) meninggalkan organisasi dalam kurun waktu 

tertentu. Umumnya dinyatakan dalam satu tahun, turnover tidak boleh lebih dari 

10 persen pertahun.   

Pergantian karyawan tentunya memiliki dampak bagi perusahaan. Namun 

sebagian besar pergantian karyawan membawa pengaruh yang kurang baik 

terhadap organisasi, baik dari segi biaya maupun hilangnya waktu dan 

kesempatan untuk memanfaatkan peluang. Turnover merupakan petunjuk 

ketidakstabilan karyawan. Semakin tinggi turnover, berarti semakin sering terjadi 

pergantian karyawan. Tentu hal ini akan merugikan perusahaan, karena apabila 

seorang karyawan meninggalkan perusahaan akan membawa berbagai biaya. 

Kerugian – kerugian yang akan diterima perusahaan jika turnover tinggi  

diantaranya, biaya penarikan karyawan, biaya latihan menyangkut waktu 

pengawas, departemen personalia dan karyawan yang dilatih. Tingkat kecelakaan 

para karyawan baru biasanya cenderung tinggi. Adanya produksi yang hilang 

selama masa pergantian karyawan. Peralatan produksi yang tidak bisa digunakan 

sepenuhnya. Banyak pemborosan karena adanya karyawan baru. Perlu melakukan 

kerja lembur, kalau tidak akan mengalami penundaan pekerjaan. Fenomena 

turnover tentunya bisa terjadi juga di industri pertelevisian. Ada 10 televisi swasta 

nasional di Indonesia, salah satunya beberapa televisi yang ada di MNC Media. 

Permasalahan turnover juga bisa terjadi di MNC Media. 

Bisnis media terutama televisi di Indonesia masih menjanjikan bagi para 

investor yang ingin menginvestasikan modalnya. Data dari Kementrian 

Komunikasi dan Informatika  Republik Indonesia (Kominfo 2017 ) tercatat 1.100 

izin penyiaran televisi telah dikeluarkan di seluruh Indonesia, namun untuk izin 

televisi swasta nasional hanya 10 televisi. Saat ini televisi yang memiliki izin 

siaran nasional diantaranya, RCTI, SCTV, GTV, MNCTV, ANTV, Trans 7, Trans 

TV, TVONE, METROTV dan INDOSIAR. Sedangkan untuk KOMPASTV, 

iNews, NET, RTV meskipun bisa menyiarkan tayangan keseluruh Indonesia, 

namun perizinan penyiarannya menggunakan televisi lokal. Selain  itu,Content 

siaran televisi tersebut harus memasukkan pemberitaan lokal yang ada didaerah. 

Untuk televisi swasta nasional dalam penyiarannya, setiap hari harus memasukkan 

muatan lokal seperti televisi berjaringan.   

Kehadiran media sosial yang menggunakan alat telekomunikasi seperti 

hand phone dan media lainnya seperti media online tidak membuat keberadaan 

televisi tersaingi. Data dari ABG Nielsen Media Research (nielsen) menunjukkan 
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peningkatan masyarakat pengguna media sosial (medsos). Namun para pengiklan 

produk masih menggunakan televisi sebagai media efektif untuk menyampaikan 

informasi produk iklannya ke masyarakat. Profit yang didapat dari belanja iklan 

televisi pada tahun 2017 mencapai Rp. 26,38 triliun dan cendrung meningkat 

setiap tahunnya. Tingginya belanja iklan, menjadi daya tarik perusahaan untuk 

meningkatkan kualitas tayangan yang menghibur dan bisa mendapatkan share 

tertinggi. Share adalah presentase jumlah pemirsa atau target pemirsa pada ukuran 

satuan waktu tertentu terhadap total pemirsa di semua channel. Sehingga share 

menjadi penentu keberhasilan sebuah program yang ditayangkan. Share juga 

menjadi acuan pengiklan untuk menempatkan produknya di program yang 

memiliki share tertinggi. Disisi lain, pemilik televisi melalui bagian pemasaran 

bisa menaikan tarif iklan dalam program yang memiliki share tertinggi.   

Sejarah pertelevisian di Indonesia dimulai pertama kalinya pada 17 

Agustus 1962 untuk siaran percobaan bersamaan dengan digelarnya HUT ke 17 

Republik Indonesia. Acara tersebut menyiarkan upacara peringatan hari 

kemerdekaan yang digelar di Istana Negara. Pada 24 Agustus 1962, Presiden 

Soekarno meresmikan Televisi pertama di Indonesia bernama Televisi Republik 

Indonesia (TVRI) dengan siaran langsung pembukaan Asian Games IV di stadion 

Gelora Bung Karno. Sejak itulah televisi milik pemerintah mengudara selama 27 

tahun sampai sekarang.  

Sejak televisi tersebut berdiri, baik yang lama maupun pendatang baru, 

industri  kreatif tersebut berlomba – lomba untuk menarik penonton agar program 

yang disajikan dapat diminati. Share dan rating yang dikeluarkan Nielsen menjadi 

acuan keberhasilan televisi tersebut untuk merebut penonton. Ada beberapa kelas 

share dan rating televisi yang bersaing untuk menjadi nomor satu di Indonesia. 

Jika dikelaskan ada empat kelas dan bersaing di kelas – kelas tersebut serta 

rangkingnya bisa berubah–ubah setiap harinya tergantung share yang berhasil 

didapatkan.  Kelas tersebut didasarkan pada rata–rata share dan rating stasiun 

televisi selama tahun 2017.   

 

Tabel 1 Kelas televisi berdasarkan rata – rata share tertinggi tahun 2017 

Kelas  Share Televisi 

Satu  

14,77 RCTI 

14,38 ANTV 

12,77 SCTV 

Dua  
12,58 Indosiar 

8,41 MNCTV 

Tiga  

7,28 Trans 7 

6,05 Trans TV 

5,04 GTV 

Empat  

4,37 Tvone 

3,88 NET 

1,87 MetroTV 

1,54 KompasTV 

1,50 iNews 
  Sumber : AC Nielsen (2017)  
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Berdasarkan Tabel 1, kelas satu merupakan stasiun yang bisa menjadi 

televisi teratas dengan jumlah penonton terbanyak berdasarkan share. Sebelum 

ANTV bisa masuk ke kelas satu, hanya dua televisi yang yang bersaing untuk 

menjadi nomor satu yaitu RCTI dan SCTV. Keduanya selalu saling mendahului 

untuk menempati urutan pertama setiap harinya. Namun awal tahun 2015 ANTV 

tiba–tiba bisa masuk ke kelas satu karena program–program hiburannya, seperti 

program pesbukers, film India dan sinteron–sinetron terbarunya yang selalu 

menghiasi layar televisi Indonesia.   

Kelas dua, di tempati dua stasiun televisi, yaitu MNCTV dan Indosiar. 

Keduanya selalu saling mendahului dengan musik dangdut sebagai program 

andalannya. Berdasarkan data terbaru Nielsen di triwulan pertama 2018,  

INDOSIAR dengan program dangdutnya D’Academy dan Liga Dangdut 

Indonesia mulai masuk ke kelas satu karena share yang didapat saat jam tayang 

program unggulan tersebut angkanya cukup tinggi.   

 Selanjutnya kelas tiga ditempati tiga televisi yaitu GTV, Trans 7, dan 

Trans TV. Trans TV pernah masuk ke kelas satu bersaing dengan RCTI dan 

SCTV, namun saat ini sharenya menurun dan berada di kelas tiga. Program–

program yang ditampilkan tiga televisi yang berada di kelas tiga mayoritas adalah 

program reality show, lawak, dan big movie.  Sementara itu, untuk kelas empat, 

mayoritas ditempati televisi berita. Saat ini peringkat pertama untuk televisi berita 

masih ditempati oleh Tvone. Sedangkan iNewstv dengan pesaingnya Metro TV 

sharenya saling mendahului. Kemudian televisi berita terakhir berdasarkan share 

ditempati Kompas TV.  

Komposisi peringkat televisi berdasarkan share atau jumlah penonton 

terbanyak bisa berubah–ubah setiap saatnya, tergantung keberhasilan mengolah 

program  masing–masing televisi. Tingginya share telvisi disebabkan program–

program yang ditampilkan menarik para penonton dirumah.  

Diantara semua program televisi, selain program hiburan ada program 

lainnya, salah satunya program berita. Program berita merupakan program yang 

dihasilkan dari karya jurnalistik dan memiliki fungsi sebagai kontrol atau 

pengawasan terhadap kebijakan pemerintah serta sebagai masukan untuk semua 

kalangan masyarakat Indonesia. Tentunya produk berita yang dihasilkan harus 

sesuai dengan  peraturan yang berlaku. Tidak hanya menyiarkan content dan iklan 

komersial, program berita dikemas sesuai kemasan redaksi masing–masing 

televisi. Setiap stasiun televisi berlomba–lomba untuk menampilkan prgram berita 

yang bisa menarik penonton sesuai kaidah jurnlistik dengan tujuan menaikkan 

shrae dan rating stasiun televisinya. Banyak program setiap harinya yang 

ditampilkan setiap televisi dengan durasi yang digunakan minimal 4 jam perhari. 

Kunci kesuksesan televisi berita untuk mendapatkan share tertinggi diantaranya, 

kecepatan dalam menyampaikan informasi, pemberitaan objektif, kualitas berita, 

dan keberpihakan redaksi ke masyarakat.  

Saat ini keberadaan media masa sebagai salah satu sumber informasi bagi 

masyarakat masih menjadi bagian penting bagi kebutuhan informasi seluruh 

lapisan masayarakat. Berbagai jenis media masa seperti media cetak,  elektronik 

dan online serta  media sosial bisa digunakan sebagai sumber informasi. 

Berdasarkan data  Nielsen jumlah penonton televisi mencapai 99,8 persen dari 

jumlah penduduk Indonesia. Hal ini karena televisi menjadi media yang dapat 
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diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga informasi yang disampaikan 

menjadi lebih efektif.  

Di tengah persaingan global,  MNC Media harus siap menghadapi 

persaingan dengan merubah strategi bisnisnya. Dengan kekuatan empat televisi 

konvensioanal RCTI, MNCTV, GTV dan iNewstv ditambah MNC Channel yakni 

MNC News dan IDX pada 2015 melakukan integrasi termasuk divisi news 

gathering.  Diharapkan dengan integrasi tersebut, MNC Media mampu 

memperoleh pangsa pasar 40 persen pemirsa. Dalam perjalananya pada pada 31 

Oktober  2017, MNC Media melakukan metamorfosa branding nama khususnya 

di meja redakasi menjadi iNewstv. Branding iNews digunakan semua program 

pemberitaan yang ada di MNC Media. Misalnya, RCTI, program berita Seputar 

Indonesia berubah menjadi Seputar iNews, di GTV Buletin Indonesia menjadi 

Buletin Inews, di MNCTV Lintas pagi, siang dan malam berubah menjadi Lintas 

iNews.  

Integrasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pangsa iklan 

semaksimal mungkin sehingga perusahaan bisa memperoleh untung. Dengan 

banyaknya program berita di MNC Media diharapkan dapat menarik para 

pengiklan.   

News gathering merupakan salah satu divisi pemberitaan yang ada di 

MNC Media dan proses integrasi juga diikuti di divisi News Gathering. Semua 

karyawan bagian berita melebur menjadi satu. Sebelum integrasi masing–masing 

karyawan berada di bawah HRD perusahaannya, namun setelah melakukan 

integrasi ada beberapa karyawan yang harus dimutasi ke HRD iNewstv termasuk 

karyawan baru.  

Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) pasca integrasi menjadi 

meningkat, baik  di divisi produksi maupun divisi pemberitaan. Salah satunya 

kebutuhan SDM di divisi news gathering. Misalnya sebelum integrasi,  setiap 

divisi news gathering untuk kebutuhan SDM bagian reporter jumlahnya mencapi 

25 reporter, namun setelah dilakukan integrasi kebutuhan reporter minimal 70 

orang.  

Keberadaan news gathering sangat penting dan mempunyai peran sebagai 

ujung tombak pemberitaan. Job desk news gathering setiap harinya menyiapkan 

hasil liputan untuk ditayangkan di televisi yang ada di MNC Media.  

Intergrasi news gathering terdiri dari tim peliputan (reporter, kameraman), 

kordinator liputan, kordinator daerah dan unsur pimpinan news gathering. Tim ini  

setiap harinya harus siap menyuplai materi pemberitaan ke televisi yang ada di 

MNC media.  Sehingga diperlukan keseriusan SDM untuk melakukan pekerjaan 

tersebut agar hasil tayangan yang dihasilkan bisa maksimal dan berkualitas.   

Kebutuhan akan supply berita dari tim news gathering menimbulkan 

ketergantungan perusahaan akan SDM yang ada di news gathering salah satunya 

dari tim liputan. Permintaan materi liputan dari lapangan setiap harinya cukup 

banyak dan harus disiapkan dengan maksimal oleh tim liputan. Kebutuhan materi 

yang dibutuhkan berasal dari peristiwa harian dan perkotaan yang diliput tim 

liputan desk metropolitan, kasus hukum dan kriminal diliput tim liputan desk 

hukum, politik dan keamanan diliput tim desk polkam, persoalan ekonomi diliput 

tim liputan desk ekonomi, sosial kemasyarakatan dan olahraga diliput tim liputan 

desk sosmas dan olahraga serta tim liputan investigasi. Tim liputan tidak hanya 

bekerja di wilayah Jabodetabek, namun juga ke daerah–daerah di Indonesia dan 
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luar negeri. Peliputan tersebut dilakukan sesuai kebutuhan redaksi masing–

masing.    

 

 

Perumusan Masalah  

Divisi news gathering merupakan bagian terpenting di meja redaksi, karena 

menjadi ujung tombak peliputan semua televisi yang ada di MNC Media. Job 

desk dari news gathering sebagai penyuplai materi untuk bahan pemberitaan yang 

akan diolah para produser dan kemudian disiarkan ke masyarakat. Namun proses 

integrasi di news gathering menimbulkan adanya permasalahan yang muncul 

untuk bagian SDM (Sumber Daya Manusia),  salah satunya tren turnover setiap 

tahunnya meningkat.  

 

 
Sumber : MNC Media (2017)  

Gambar 1 Grafik turnover divisi news gathering 

 

Data gambar 1 menunjukan tren turnover cendrung meningkat. Untuk 

tahun 2015 dampak proses integrasi terhadap turnover mencapai 6,8 persen, 2016 

meningkat menjadi 11 persen kemudian 2017 kembali mengalami peningkatan 

menjadi 12,7 persen. Tren peningkatan turnover disebabkan munculnya 

permasalahan yang ada akibat proses integrasi. Karyawan yang ingin keluar 

terlihat dari absensi meningkat, bekerja tidak profesional dengan tidak mematuhi 

perintah kordinator liputan sehingga target liputan tidak tercapai. Meningkatnya 

tren turnover berdampak  pada perusahaan, salah satunya pergantian karyawan 

baru dapat berdampak pada biaya dan kinerja peruasahaan menjadi tergangu. Saat 

rekruitmen, dibutuhkan waktu dan fasilitas untuk wawancara dalam proses 

seleksi. Turnover juga menyebabkan meningkatnya biaya pelatihan karena 

perusahaan harus melaksanakan pelatihan bagi karyawan baru, terganggunya 

Jumlah Karyawan 337 
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proses produksi atau peliputan dilapangan karena hasil liputan semakin berkurang 

sehingga banyak peristiwa yang tidak berhasil diliput, menambah beban kerja 

karyawan lain karena di haruskan kerja long shitf saat melakukan peliputan 

pristiwa besar. Tinginya angka turnover di sebuah perusahaan tentunya menjadi 

persoalan yang harus diketahui penyebabnya. Untuk itu, penelitian ini akan 

membahas tentang keinginan karyawan keluar dari perusahaan atau turnover 

intention. 

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan beberapa karyawan 

menginformasikan, dengan adanya kebijakan integrasi di news gathering  

pekerjaan yang diterima cukup bervariasi, dimana saat bekerja di satu stasiun 

peliputan sudah memiliki standar peliputan khusunya liputan feature dan kuliner, 

serta karya tulis yang dibuat sesuai karakter redaksi, namun saat ini para karyawan 

harus siap dengan permintaan berbagi karakter redaksi. Seperti untuk MNCTV 

karakternya lebih ke penonton ibu - ibu dan berada di pedesaan dan perkotaan, 

GTV lebih ke arah human interest dan anak muda, RCTI karakternya hard news 

dan human interest dimana penontonya kelas AB, iNnewstv lebih mengutamakan 

kecepatan berita dan semua segmentasi penonton. Angle berita tersebut harus 

dikerjakan dalam peliputan harian. Selain itu adanya permintaan live dari berbagai 

titik membuat pewarta harus siap menerima untuk live report setiap saat.    

Selain itu jam kerja yang harus melebihi ketentuan peraturan perusahaan. 

Melayani keinginan live setiap redaksi dan waktu live yang berdekatan. 

Meningkatnya beban kerja, setiap minggunya selalu ada karyawan yang tidak 

masuk kerja dengan alasan sakit.  

Proses integrasi juga menyebabkan menurunnya kepuasan kerja dari 

karyawan. Menurut Handoko (2004), kepuasaan kerja merupakan keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap pekerjaan. 

Para karyawan tidak termotivasi karena gaji yang diterima lebih rendah dari 

kompetitor dan adanya ketidak adilan karena karyawan baru gainya lebih besar 

dibanding karyawan lain.  

Hasil wawancara terhadap karyawan yang keluar dari perusahaan 

mayoritas mengeluhkan gaji yang diterima terlalu kecil dibandingkan dengan 

beban kerja yang ditugaskan. Menurut  Lum et al. (2006) kepuasan gaji dapat 

diartikan bahwa seseorang akan terpuaskan dengan gajinya ketika persepsi 

terhadap gaji dan apa yang mereka peroleh sesuai dengan yang diharapkan. Gaji 

yang diterima karyawan divisi news gathering lebih kecil dari perusahaan 

kompetitor. Disamping itu, tidak dilakukannya standarisasi gaji dari semua 

karyawan yang berintegrasi sehingga gaji karyawan dari berbagai unit berbeda–

beda. Selama integrasi, gaji yang diterima karyawan jumlahnya sama yang 

diterima sebelumnya padahal para karyawan dituntut bekerja untuk beberapa 

media televisi khususnya Inews, RCTI, GTV dan MNCTV. Hal tersebut berlaku 

juga bagi karyawan baru.   

Persoalan diatas menjadi bagian permasalahan yang harus diselesaikan. 

Sehingga perlu diterapkan kompetensi bagi karyawan, karena pekerjaan yang 

dihadapi karyawan memerlukan keahlian tertentu, salah satunya kemampuan 

untuk menulis, kemampuan untuk membuat angle berita, memperdalam 

permasalahan, memiliki pengetahuan keilmuan seperti bidang ekonomi, hukum, 

politik dan lainnya,  ketenangan saat melakukan live, mental dan kesehatan 

jasmani. Beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk melakukan kompetensi 
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diantarnya saat rekrutmen karyawan baru. Dalam proses tersebut perlu 

diperhatikan skill calon karyawan agar skill dan  job desk penempatan untuk 

karyawan sesuai.   

Selain karyawan harus memiliki skill yang baik, perusahaan telah 

melakukan pelatihan bagi karyawannya melalui news academy yang dilaksanakan 

setiap setahun sekali. Pelatihan dilakukan untuk mengasah kemampuan karyawan 

saat menjalankan tugas peliputan dan live report. Pelatihan dilakukan karena 

tingginya permintaan liputan dan live report sehingga perlu meningkatkan 

kualitas kerja. Pelatihan tersebut berupa cara menulis dengan baik, liputan 

investigasi, live report dan lainnya.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui sejauh mana 

pengaruh beban kerja yang diterima para karyawan, kepuasan kerja dan 

kompetensi serta pelatihan  terhadap turnover intention selama integrasi di divisi 

news gathering.  

1. Bagaimana persepsi karyawan mengenai beban kerja, kompetensi, pelatihan, 

kepuasan dan turnover intention  karyawan divisi news gathering? 

2. Bagaiaman pengaruh beban kerja, kompetensi, pelatihan  terhadap kepuasan 

kerja dan  turnover intention karyawan divisi news gathering?  

 

 

Tujuan Penelitian  

1. Mengidentifikasi persepsi karyawan mengenai beban kerja, kompetensi, 

pelatihan, kepuasan dan turnover intention  karyawan divisi news gathering? 

2. Menganalisis pengaruh beban kerja, kompetensi, pelatihan  terhadap kepuasan 

kerja dan  turnover intention karyawan divisi news gathering?  

 

 

 Manfaat Penilitian 

1. Bagi perusahaan, sebagai masukan bagi perusahaan untuk bahan perbaikan 

dalam menjalankan organisasinya.   

2. Bagi pihak lain, dapat dijadikan informasi dengan refrensi bacaan bagi peniliti 

yang akan melakukan penelitian sejenis.  
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Hipotesis 

 

Gambar 2 Hipotesis Penelitian 

 

H1 = Beban kerja memengaruhi turnover intention 

H2 = Beban kerja memengaruhi kepuasan kerja 

H3 = Kompetensi memengaruhi kepuasan kerja 

H4 = Kompetensi mempengaruhi turnover intention 

H5 = Pelatihan memengaruhi kepuasan kerja 

H6 = Kepuasan kerja memengaruhi turnover intention 

2  TINJAUAN PUSTAKA  

Turnover Intention  

Menurut Ridlo (2012) yang dimaksud turnover adalah proporsi jumlah 

anggota organisasi yang secara sukarela (voluntary) dan tidak (non vuluntary) 

meninggalkan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Umumnya dinyatakan 

dalam satu tahun, turnover tidak boleh lebih dari 10 persen pertahun.Niat untuk 

meninggalkan perusahaan (intention to leave) merupakan sebuah keputusan yang 

secara sengaja dan sadar untuk mundur dari organisasi. Para ahli mengistilahkan 

intention to leave sebagai “orang yang memiliki kemungkinan mengharapkan 

dirinya (secara subjektif) akan berhenti dari organisasi secara permanen pada 

suatu titik dimasa depan”.   

Lum et al. (2006) intensi turnover adalah keinginan seseorang untuk 

keluar organisasi, yaitu evaluasi mengenai posisi seseorang saat ini berkenaan 

dengan ketidakpuasan dapat memicu keinginan seseorang untuk keluar dan 

mencari pekerjaan lain. Sementara Mathis dan  Jackson (2011) menyatakan bahwa 

turnover intention adalah proses dimana tenaga kerja meninggalkan organisasi 

dan harus ada yang menggantikannya. Terdapat faktor penting yang dijelaskan 
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