
1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pada suatu perusahaan terdapat beberapa bagian penting dalam 

menjalankan suatu tugas, visi dan misi. Setiap perusahaan memiliki visi dan misi 

yang berbeda-beda, yang mana salah satunya harus didukung oleh Sumber Daya 

Manusia (SDM). SDM merupakan asset penting dalam suatu organisasi ataupun 

perusahaan. SDM adalah kunci utama pada suatu perusahaan untuk mencapai 

keberhasilan perusahaan. Pencapaian keberhasilan visi dan misi suatu perusahaan 

dibutuhkan dukungan dari SDM yang bermutu dan kompeten. 

Turnover merupakan salah satu masalah serius yang harus dihadapi oleh 

perusahaan. Turnover pada karyawan menurut Kumar dan Singh (2012) telah 

menjadi tantangan besar bagi organisasi secara umum dan manajer SDM secara 

khusus pada lingkungan yang dinamis saat ini. Turnover intention diartikan sebagai 

suatu sikap perilaku seseorang untuk menarik diri dari organisasi, sementara itu 

turnover menggambarkan suatu tindakan actual dalam melepaskan diri dari suatu 

organisasi (Aydogdu dan Asikgil 2011). Zhang et al. (2015) mengatakan bahwa 

perusahaan tidak dapat beroperasi dengan lancar jika banyak dari karyawan 

kompeten, memiliki kecerdasan, keterampilan, atau motivasi yang lebih tinggi, 

mengundurkan diri secara sukarela. Kehilangan karyawan-karyawannya akan 

mempengaruhi proses bisnis yang berjalan. Turnover ini akan menimbulkan 

dampak negatif bagi perusahaan. Perusahaan kehilangan karyawan yang 

berpengalaman, harus merekrut karyawan yang baru dan perlu melatih karyawan 

baru. Perusahaan harus mengetahui mengapa karyawan memutuskan untuk keluar 

atau berpindah agar perusahaan dapat mencegah terjadinya turnover yang tinggi 

pada karyawannya dan dapat meretensi keberadaan karyawannya. Keberadaan 

karyawan dapat dipertahankan dengan membangun sebuah komitmennya agar 

karyawan loyal dengan perusahaan tersebut. Komitmen dapat mendorong karyawan 

melakukan pekerjaan dengan luar biasa, dan karyawan tidak akan memikirkan 

untuk kesuksesannya sendiri tetapi karyawan akan memikirkan kesuksesan 

perusahaan tempatnya bekerja.  

Komitmen organisasi menunjukan bahwa karyawan yang berorientasi pada 

masa depan cenderung menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap karirnya 

dan organisasinya maka dengan demikian lebih kecil kemungkinan karyawan 

tersebut untuk mempertimbangkan meninggalkan pekerjaannya saat ini (Park dan 

Jung 2015). Namun sebaliknya menurut Saeed et al. (2014) menunjukkan tidak 

adanya hubungan signifikan antara komitmen organisasi terhadap turnover 

intention. Menurutnya berdasarkan kondisi ekonomi saat ini setiap orang 

menginginkan yang terbaik sehingga jika seseorang memiliki peluang yang lebih 

baik dan kondisi kerja yang diperlukan maka komitmen organisasi tidak lagi 

berperan dalam mengurangi niat berpindah. Tnay et al. (2013) juga mengatakan 

bahwa komitmen organisasi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap niat 

berpindah pada karyawan dalam organisasi. 

Komitmen organisasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode 

pemenuhan kualitas kehidupan kerja (Parvar et al. 2013). Kualitas kehidupan kerja 

atau Quality of Work Life (QWL) merupakan persepsi karyawan terhadap suasana 
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dan pengalaman pekerja dilingkup pekerjaannya. Cascio (2006) mendefinisikan 

QWL sebagai persepsi karyawan menganai kondisi kesejahteraan fisik maupun 

mental karyawan saat bekerja. Seorang karyawan bekerja tidak hanya melihat dari 

sisi pembayarannya saja namun saat ini seorang karyawan juga membutuhkan 

kenyamanan dalam pekerjaannya dan suasana lingkungannya, adanya kesempatan-

kesempatan pengembangan diri, keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaannya, 

penghargaan dan hubungan sosial di dalam pekerjaanya. Farid et al. (2015) juga 

menjelaskan bahwa QWL memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap 

komitmen organisasional, sehingga QWL yang tinggi akan meningkatkan 

komitmen organisasi untuk menetap di perusahaan. 

Perusahaan yang dapat menciptakan QWL yang baik diharapakan dapat 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan dapat mencapai kepuasan terhadap 

pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Adanya pemenuhan kualitas kehidupan kerja 

dapat meningkatan peran karyawan terhadap organisasinya. QWL merupakan 

aspek penting yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja 

karyawan akan meningkat seiring dengan peningkatan kualitas kerja yang dirasakan 

oleh karyawan dan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Jabeen et al. (2016) yang menunjukkan bahwa QWL memiliki hubungan yang 

signifikan positif terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja sebagai kualitas hasil 

kehidupan kerja yang memunculkan efek komprehensif tempat kerja pada 

kesejahteraan pegawai (Dhamija et al. 2019). Adanya peningkatan QWL diduga 

akan meningkatkan motivasi kerja karyawan. Memperhatikan peningkatan QWL 

akan memotivasi karyawan untuk mengembangkan karirnya dalam suatu organisasi 

sehingga karyawan dapat berkomitmen terhadap perusahaannya. Apabila suatu 

perusahaan belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan dan keinginan karyawan, 

maka motivasi kerja seorang karyawan rendah dan kinerja yang diberikan tidak 

optimal karena tidak adanya dorongan. 

Persepsi karyawan terhadap seberapa penting dan baiknya pekerjaan 

dilakukan akan menghasilkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan salah 

satu kunci kesuksesan pada perusahaan. Kepuasan kerja berkaitan langsung dengan 

produktivitas dan kesejahteraan pribadi karyawan. Seorang karyawan akan 

memberikan komitmen yang loyal terhadap perusahaannya apabila karyawan 

tersebut memperoleh kepuasan kerja. Sebaliknya, ketidakpuasan akan 

mempengaruhi karyawan untuk keluar dari perusahaan, kehadiran yang rendah, 

kinerja yang rendah ataupun sikap negatif lainnya. Menurut Sukhla dan Sinha 

(2013), faktor turnover karyawan di bank salah satunya adalah kepuasan kerja dan 

lingkungan kerja. Kepuasan kerja memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

turnover intention, jika karyawan didukung dengan rekan kerja yang baik, terdapat 

peran organisasi dan manajemen perusahaan, adanya pengembangan serta 

pendapatan yang baik maka akan memberikan dampak yang menurun terhadap 

turnover intention (Hermana 2017). Selain itu, kepuasan kerja dapat mempengaruhi 

peningkatan komitmen seorang karyawan terhadap organisasi. Adanya kepuasan 

kerja yang tinggi akan meningkatkan komitmen organisasi terhadap perusahaan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Akbar et al. (2016), kepuasan kerja yang baik akan 

meningkatkan komitmen organisasi dan sebaliknya. Tetapi Rezaei (2016) 

menyebutkan ada beberapa indikator kepuasan yang tidak mempengaruhi 

komitmen yaitu pembayaran, rekan kerja, pengawasan, komunikasi, imbalan dan 

sifat pekerjaan. 
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Tidak hanya kepuasan kerja saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap 

komitmen organisasi dan intensi turnover, namun motivasi juga dapat 

mempengaruhi komitmen dan intensi turnover. Motivasi karyawan dapat 

mendorong kinerja karyawan sehingga motivasi menjadi kunci kesuksesan suatu 

organisasi. Menurut Kuvaas et al. (2017), motivasi berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi. Selanjutnya Burton et al. 2002 menjelaskan bahwa motivasi 

tinggi yang dimiliki oleh karyawan akan memberikan komitmen yang tinggi juga 

terhadap perusahaan. Motivasi juga berhubungan negatif dengan turnover intention, 

ketika manajer dan organisasi memenuhi fasilitas kebutuhan karyawan, kompetensi 

serta keterkaitan di antara karyawan maka motivasi intrinsik mengurangi turnover 

intention (Dysvik dan Kuvaas 2010). Sama halnya yang dikatakan oleh Gillet et al. 

2013, motivasi kerja berhubungan negatif dengan turnover intention. Namun 

menurut Huang (2017) menunjukkan bahwa pada beberapa pekerja di US, motivasi 

intrinsik tidak memiliki hubungan yang positif terhadap komitmen berkelanjutan, 

sedangkan motivasi ekstrinsik tidak memiliki hubungan terhadap komitmen afektif 

dan normatif. Dan pada beberapa pekerja di Cina, motivasi ekstrinsik tidak 

memiliki hubungan dengan komitmen normatif. 

 PT XYZ adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri 

keuangan dan pembiayaan usaha mikro dan memiliki perhatian pada 

pengembangan perekonomian Indonesia khususnya para usaha mikro dan kecil. PT 

XYZ berdiri sejak 2013 sebagai lembaga keuangan, telah membantu ratusan ribu 

orang dan rumah tangga dalam menjalankan bisnis. Layanan PT XYZ menjangkau 

wilayah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan selanjutknya akan 

memperluas ke daerah-daerah lain di Indonesia. 

Tiga tahun terakhir ini yaitu tahun 2016 sampai 2018, PT XYZ mengalami 

turnover yang cukup tinggi terutama pada level Account Officer (AO). Setiap 

bulannya, ada saja karyawan yang mengundurkan diri. Menurut PT XYZ, karyawan 

yang mengundurkan diri terjadi pada dua periode yaitu ketika adanya pembagian 

bonus, baik itu bonus hari raya maupun bonus akhir tahun. Hal ini membuat 

perusahaan harus bekerja keras mencari pengganti sehingga harus memakan waktu 

dan biaya. Alasan karyawan mengundurkan diri karena adanya permasalahan 

internal dari dirinya, seperti melanjutkan studi, menikah ataupun alasan keluarga. 

Namun, perusahaan tidak mengetahui alasan lain seperti kurangnya keterikatan dari 

karyawan itu sendiri terhadap perusahaan, kurangnya kualitas kehidupan kerja yang 

dirasakan karyawan, kepuasan kerja atau komitmen organisasi dan loyalitas kerja 

dari karyawan tersebut. 

Permasalahan ini mengharuskan manajemen melakukan evaluasi agar 

mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan dalam mempertahankan keberada 

AO terutama AO yang berkompeten. AO merupakan ujung tombak dari perusahaan 

finansial atau pembiayaan, pusat kegiatan berada di posisi ini. AO berhubungan 

langsung dengan debiturnya. Perannya dalam perusahaan finansial atau 

pembiayaan dimulai dari mencari debitur, menilai dan mengevaluasi apakah debitur 

layak atau tidak layak dalam mengajukan pinjaman. Selanjutnya AO memiliki 

tanggung jawab untuk membina debiturnyanya agar mampu mengembalikan dana 

yang telah dipinjam dan mengadakan kegiatan center meeting setiap minggunya 

untuk pengembalian pinjaman yang berasal dari bagi hasil usaha.  
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Perumusan Masalah 

Selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016 hingga tahun 2018, jabatan AO 

memiliki angka pengunduran diri paling banyak diantara jabatan lainnya. Hal ini 

dapat dilihat pada Gambar 1. Selanjutnya Gambar 1 juga menunjukkan bahwa area 

Jawa Barat 1 atau Jabar 1 menjadi area yang memiliki pengunduran diri karyawan 

pada jabatan AO terbanyak diantara area lainnya. 

Sumber: Data PT XYZ 2019 (diolah) 

Gambar 1  Persentase pengunduran diri pada masing-masing jabatan dan area PT 

XYZ tahun 2016-2018 

Menurut PT XYZ, setiap bulannya pada level AO sering terjadi 

pengunduran diri. Beberapa alasan dari masing-masing AO yang telah 

mengundurkan diri dari PT XYZ di antaranya adalah fraud, kinerja yang buruk, gaji, 

atasan, jenjang karir, fasilitas dan benefit, mangkir, pekerjaan itu sendiri, sakit dan 

factor keluarga. Rangkuman dari alasan AO yang telah melakukan pengunduran ini 

dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1  Alasan pengunduran diri AO dan SAO pada PT XYZ Area Jawa Barat 1 

   tahun 2016-2018 

Alasan Resign Tahun (orang) Total (%) 

2016 2017 2018 

Fraud   5 5 1.19% 

Kinerja buruk  10 29 39 9.29% 

Gaji 1 12  13 3.10% 

Atasan 7 5  12 2.86% 

Jenjang Karir 1 2 4 7 1.67% 

Fasilitas dan Benefit  8 4 12 2.86% 

Mangkir  3 6 9 2.14% 

Pekerjaan 16 9 8 33 7.86% 

Sakit 4 12 12 28 6.67% 

Faktor Keluarga 20 14 18 52 12.38% 

Total 49 75 86     

(%) 11.67% 17.86% 20.48%     
Sumber : Data primer diolah (2019) 
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Berdasarkan Tabel 1, dari tahun 2016-2018 alasan pengunduran diri dari PT 

XYZ paling besar dikarenakan adanya faktor keluarga. Alasan pengunduran diri 

selanjutnya adalah adanya kinerja yang bueurk dari AO/SAO itu sendiri dan yang 

ketiga alasan karena pekerjaan itu sendiri. Namun hal ini harus dikonfirmasi ulang 

alasan-alasan apa saja yang paling berpengaruh terhadap turnover intention. 

Maksimum dari nila turnover yang ditentukan oleh PT XYZ adalah sebesar 

4% rata-rata per bulan namun berdasarkan data PT XYZ, pada jabatan AO untuk 

area Jabar 1 dalam tiga tahun terakhir adalah 6.8% pada tahun 2016, 6.1% pada 

tahun 2017 dan 6.4% pada tahun 2018. Nilai tersebut melebihi dari batas 

maksimum yang ditentukan oleh PT XYZ. Meskipun sempat menurun pada tahun 

2017, tahun 2018 mengalami peningkatan lagi sebesar 0.3%. Berdasarkan data 

tersebut dapat memberikan dampak kerugian pada perusahaan. Menurut survey 

perbankan Indonesia yang dilakukan oleh PwC 2014, disebutkan bahwa voluntary 

turnover rate relatif tinggi pada tingkat 5-15% persen. Turnover yang terjadi pada 

AO PT XYZ ini dapat dikatakan tinggi. Turnover ini bisa terjadi karena adanya 

ketidakseusaian seleksi kebutuhan perusahaan, gaya manajerial yang tidak cocok 

dengan harapan karyawan, kurangnya pengakuan akan kontribusi karyawan, sistem 

kompensasi yang kurang kompetitif, dan lingkungan kerja yang berbahaya. 

Turnover yang terjadi pada PT XYZ ini khususnya di level AO 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Apabila ada satu karyawan yang mengundurkan 

diri maka target debitur yang harus dicapai akan berkurang dan dapat dibebankan 

kepada karyawan lainnya. Masing-masing AO pada PT XYZ memiliki debitur yang 

menjadi tanggungjawabnya dari awal sebelum peminjaman sampai 

kepengembalian pinjaman. AO harus melakukan soisalisai setiap minggunya dan 

setiap hari AO harus mengambil setoran-setoran pengembalian pada masing-

masing debiturnya.  Hal ini mengharuskan adanya turun tangan langsung dari AO 

untuk masing-masing tanggungjawabnya, apabila AO yang membina berganti-

ganti akan menyebabkan ketidakefektifan. Jika AO lama mengundurkan diri dan 

digantikan dengan AO baru atau rekannya yang lain, maka AO tersebut harus 

mempelajari lagi karakter debitur binaannya atau debitur juga harus beradaptasi 

dengan AO yang baru. Selain itu apabila posisi tersebut kosong maka, AO lain 

harus menggantikannya dan menambah pekerjaan bagi AO lain. Selain AO lainnya, 

level Unit Manajer pun harus turun tangan untuk menggantikan posisi AO yang 

kosong. Hal ini akan mengganggu kinerja pada masing-masing unit dan 

karyawannya. Seorang karyawan yang bermotivasi tinggi dan puas dengan 

pekerjaannya akan memiliki sikap positif terhadap pelanggan yang dapat 

menghasut bisnis perbankan (Dhamija et al. 2019).  

Berdasarkan uraian masalah dan teori yang telah dibahas sebelumnya, untuk 

mempertahankan keberadaan AO pada PT XYZ dan mengurangi intensi turnover 

yang terjadi pada level AO di PT XYZ, maka dibutuhkan karyawan yang memiliki 

komitmen tinggi. Komitmen ini dapat dibangun melalui peningkatan kualitas 

kehidupan kerja, kepuasan kerja dan motivasi kerja yang tinggi. Di mana kepuasan 

kerja dan motivasi kerja akan terpenuhi apabila adanya pemenuhan dari kualitas 

kehidupan kerja. Diharapkan dengan adanya pemenuhan kepuasan kerja, motivasi 

dan komitmen organisasi yang tinggi ini dapat mempertahankan dan meretensi 

karyawan saat ini dan tidak memiliki intensi turnover.  
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 Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kepuasan kerja, motivasi 

kerja dan komitmen organisasi pada account officer PT XYZ Area Jabar 1. 

2. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja dan motivasi terhadap komitmen organisasi 

dan turnover intention pada account officer PT XYZ Area Jabar 1. 

3. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap turnover intention pada 

account officer PT XYZ Area Jabar 1. 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian yang akan 

dilakukan adalah : 

1. Menganalisis pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kepuasan kerja, 

motivasi kerja dan komitmen organisasi pada account officer PT XYZ Area 

Jabar 1. 

2. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja dan motivasi terhadap komitmen 

organisasi dan turnover intention pada account officer PT XYZ Area Jabar 1. 

3. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap turnover intention pada 

account officer PT XYZ Area Jabar 1. 

Manfaat Penelitian 

Bagi perusahaan, penelitian ini diharpkan dapat memberikan manfaat 

manajerial yang dapat dijadikan sumber informasi dan acuan pengambilan langkah-

langkah nyata yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja, kepuasan kerja, 

motivasi, komitmen organisasi dan turnover intention. Bagi penulis, sebagai sarana 

pembelajaran dalam mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh dan 

mendapatkan wawasan yang lebih luas. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Bagi institusi 

pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan ilmu manajemen khususnya pada manajemen sumberdaya manusia 

yang membahas mengenai kualitas kehidupan kerja, kepuasan kerja, motivasi, 

komitmen organisasi dan turnover intention pada perusahaan pembiayaan mikro. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini hanya dititikberatkan kepada karyawan pada jabatan account 

officer, hal ini karena pada jabatan tersebut memiliki tren turnover paling tinggi di 

antara jabatan yang lainnya. Selain itu lokasi yang diambil adalah area Jawa Barat 

1 karena pada area ini karyawan dengan jabatan account officer paling banyak 

jumlah karyawan mengundurkan diri di antara area lainnya. Data karyawan 

mengundurkan diri yang digunakan periode 2016 sampai 2018 karena pada periode 

ini tingkat turnover tinggi. 

Selanjutnya, agar pembahasan lebih fokus, maka penelitian ini lebih 

mengarah kepada persepsi karyawan terhadap penerapan kualitas kehidupan 

kerja/QWL pada PT XYZ yang menggunakan delapan aspek dari teori Walton 




