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1.1 Latar Belakang 
Turnover akan mengakibatkan tindakan negatif dari karyawan. Hal ini akan berdampak terhadap citra dan reputasi perusahaan. Tingkat turnover karyawan akan terus meningkat apabila karyawan tidak diperlakukan dengan baik oleh perusahaan. Untuk itu perusahaan harus memperlakukan karyawan dengan baik agar tingkat turnover berkurang (Vasquez 2013). Kreitner dan Kinicki (2004) mengemukakan bahwa turnover dapat merugikan perusahaan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya biaya perekrutan dan pelatihan. Turnover dapat menggangu kelangsungan perusahaan karena dapat menurunkan kualitas layanan, hilangnya bisnis dengan kompetitor, dan penurunan moral karyawan. Hal ini berpengaruh terhadap kenaikan tingkat turnover pada karyawan yang masih bekerja. Mello (2015) menyatakan bahwa karyawan yang sukarela atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan perusahaan untuk keluar dari perusahaan akan berdampak pada terganggunya operasional perusahaan. Hal ini akan berdampak pada kerjasama dan kinerja tim juga menimbulkan biaya bagi perusahaan. Turnover juga berdampak kepada moral karyawan di dalamnya, perusahaan dianggap bukan tempat yang layak untuk bekerja, sehingga penyerapan tenaga kerja dalam sebuah proses rekrutmen menjadi terhambat. 
Turnover karyawan didefinisikan sebagai rasio jumlah karyawan yang telah keluar dari perusahaan secara sukarela dalam periode tertentu dibagi dengan jumlah rata-rata karyawan dalam periode tertentu (Price 1997). Menurut Snell dan Bohlander (2013) turnover karyawan adalah pergerakan karyawan yang keluar dari perusahaan. Hal tersebut menimbulkan biaya langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan dan menurunkan nilai kualitas pekerjaan, sebagai akibat dari menurunnya pasokan tenaga kerja. Tingkat turnover dan jumlah karyawan Hotel XYZ Bogor periode 2013 – 2017 tertera pada Tabel1.1 Tabel 1.1 Jumlah dan tingkat turnover karyawan Hotel XYZ Bogor Tahun Jumlah karyawan Tingkat turnover (Persentase) 2013 2014 2015 2016 2017 172 160 121 130 132 14.53 14.38 62.24 12.31 20.53 Sumber:  Data Hotel XYZ Bogor (2018) Pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa tingkat turnover karyawan Hotel XYZ Bogor cenderung meningkat. Hal ini memengaruhi kinerja operasional perusahaan.Long dan Perumal (2014) mengemukakan bahwa hubungan kerja yang sehat antara manajemen dan bawahannya akan berkontribusi terhadap meningkatnyaproduktifitas dan kepuasan kerja bagi karyawan. Sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai optimal. Karyawan yang tidak sepakat dengan pimpinannya akan cenderung memilih keluar dari pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena rendahnya dukungan sosial dari pimpinan terhadap karyawan 



2  tersebut. Hubungan baik yang terjalin antara pimpinan dan bawahannya yang diterapkan dalam gaya kepemimpinan merupakan strategi penting dalam pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dalam suatu perusahaan. (Zainuddin et al. 2015) Gaya kepemimpinan yang ditentukan oleh sikap transparansi, kordinasi, delegasi dan komunikasi berpengaruh nyata terhadap komitmen organisasi dan kinerja karyawan (Fabio et al. 2016).  Dalam penelitian ini gaya kepemimpinan yang akan dikaji adalah gaya kepemimpinan otentik, gaya kepemimpinan yang melayani dan gaya kepemimpinan transaksional. Berdasarkan penelitian Gaitling et al. (2016) mengenai gaya kepemimpinan otentik dan komitmen organisasi terhadap turnover 
intention pada industri hospitality di Negara Turki menyatakan bahwa kepemimpinan otentik adalah gaya kepemimpinan yang ideal untuk bidang perhotelan, karena berorientasi menciptakan lingkungan yang baik antara pekerja dan pelanggan. Penelitian Koyuncu et al. (2014) mengenai gaya kepemimpinan yang melayani terhadap service quality di Negara Turki yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang melayani sangat penting di dalam sukesnya organisasi di bidang industri hospitality. Hal ini disebabkan karena gaya kepemimpinan yang melayani akan mendorong, memotivasi, menginspirasi dan memungkinkan untuk mencapai service excellence untuk customer. Penelitian Handoyo et al. (2015) mengenai gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap kinerja dan motivasi kerja pada karyawan yang bekerja pada empat hotel di Kota Malang. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan yang optimal gaya kepemimpinan transformasional belum cukup mampu diterapkan pada karyawan yang bekerja pada sektor perhotelan. Gaya kepemimpinan transaksional memiliki pengaruh signifkan terhadap kinerja karyawan hotel secara keseluruhan. Menurut Colquitt et al. (2013) kepuasan kerja adalah gambaran perasaan dan pemikiran seseorang terhadap pekerjaan atau pengalaman kerjanya. Karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan menggambarkan perasaan dan pemikiran yang positif terhadap pekerjaannya. Sebaliknya bagi karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang rendah akan menggambarkan perasaan dan pemikiran yang negatif terhadap pekerjaannya. Faktor umum yang dipertimbangkan karyawan dalam kepuasan kerjanya adalah pay satisfaction, promotion 
satisfaction, supervision satisfaction, coworker satisfaction, satisfaction with the 
work itself. Herzberg (1965) dalam penelitiannya terhadap karyawan supervisor tingkat bawah yang bekerja pada sektor industri di Negara Finlandia dan terhadap akuntan dan insinyur yang bekerja pada sektor industri di Kota Pittsburgh. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa 90% faktor motivasi (intrinsik) dan 80% faktor higienis (ekstrinsik) berpengaruh terhadap perasaan mereka terhadap pekerjaan.   



3  Dalam penelitian ini kepuasan kerja yang akan dikaji berdasarkan teori dua faktor (two – factors theory) Herzberg (1965) yakni: - Faktor higienis (Hygienic Factors) atau ektrinsik kepuasan kerja merupakan kebutuhan biologis karyawan yang diharapkan dapat terpenuhi. Faktor tersebut menitik beratkan terhadap lingkungan tempat mereka bekerja. Faktor tersebut diantaranya kenyamanan kerja, pengawasan, gaji dan tunjangan, situasi pekerjaan dan insentif. - Faktor Motivasi (Motivation factors) atau intrinsik kepuasan kerja merupakan kebutuhan psikologis karyawan. Hal ini akan menumbuhkan kepuasan positif yang dihasilkan dari pekerjaannya. Faktor tersebut mencakup pengakuan dan penghargaan, tanggung jawab, pekerjaan, promosi. Kepuasan kerja karyawan lingkungan kerja akan membuat karyawan cenderung memilih untuk tetap bekerja pada perusahaan dan akan berdampak signifikan terhadap perusahaan. Hal ini akan menurunkan tingkat turnover, berkurangnya biaya untuk merekrut dan melatih karyawan baru, pelayanan yang lebih baik terhadap customer, berkurangnya biaya untuk mendatangkan customer. dan kondisi keuangan perusahaan akan terjaga, sehingga keuntungan perusahaan akan meningkat. (Chi dan Gursoy 2009) Perkembangan industri perhotelan tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia (SDM) yang ada didalamnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor (2017) dalam kurun waktu empat tahun terakhir dari tahun 2013 hingga tahun 2016 tercatat tujuh hotel baru yang beroperasi di Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Hal ini memengaruhi pertumbuhan investasi di Kota Bogor. Menurut Gunawan (2018) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor menyampaikan bahwa laju pertumbuhan investasi di Kota Bogor mengalami peningkatan di tahun 2018. Pertumbuhan investasi ini masih di dominasi bidang perdagangan dan jasa, seperti hotel, restaurant dan lain sebagainya. Menurut Kunjana (2018) CEO Adonara Hotels Group menyampaikan bahwa bisnis perhotelan di Jakarta dan Kota besar lainnya diyakini membaik di tahun 2018 dimana sejumlah kegiatan perjalanan dinas institusi pemerintah maupun partai politik mampu menopang keterhunian kamar serta ruang pertemuan di hotel. Tingkat occupancy seperti tertera pada Gambar 1.1 dapat diketahui pada periode 2013 – 2015 dan 2017 berada di bawah rata – rata occupancy hotel di Kota Bogor. Pada periode tersebut tingkat turnover karyawan cenderung meningkat dan proses replacement tidak segera dilakukan oleh perusahaan. Pada periode 2016 tingkat occupancy berada di atas rata – rata occupancy hotel di Kota Bogor, walaupun pada periode tersebut tingkat turnover cukup tinggi. Hal ini dikarenakan proses replacement yang tepat waktu, sehingga kebutuhan jumlah karyawan dapat tercukupi. Perbandingan tingkat occupancy pertahun pada Hotel XYZ Bogor dan occupancy pertahun industri hotel di Kota Bogor periode 2013 – 2017 tertera pada Gambar 1.1 Tingkat keterhunian kamar (occupancy) pada suatu hotel akan menjadi indikator maju mundurnya usaha bidang perhotelan. Hal tersebut akan menunjukan posisi hotel tersebut diantara hotel – hotel yang lain. Pencapaian tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal perusahaan salah satunya adalah kinerja SDM.  



4   Sumber: Data sekunder  (2018) Gambar 1.1 Perbandingan tingkat hunian Hotel XYZ Bogor dengan tingkat hunian industri Hotel di Kota Bogor  Vasquez (2013) menyimpulkan tingkat kepuasan kerja yang rendah yang dirasakan oleh karyawan adalah salah satu faktor turnover intentions. Karyawan yang keluar dari industri hospitality disebabkan karena upah yang kecil, jadwal kerja yang tidak biasa, status sebagai pekerja temporer, kompensasi yang rendah, dan kesempatan untuk lebih maju di industri perhotelan sangat terbatas, status pernikahan, gaya kepemimpinan, kurangnya apresiasi atas prestasi kerja. Chen et al. (2010) menyatakan bahwa tingkat turnover karyawan yang tinggi pada industri hospitality berpengaruh terhadap stabilitas operasional hotel. Hal ini disebabkan meningkatnya biaya yang berhubungan dengan rekrutmen karyawan dan kualitas pekerjaan yang menurun. Kualitas pekerjaan yang menurun berdampak terhadap kualitas pelayanan terhadap customer. Karyawan hotel akan keluar dari perusahaan karena gaji dan tunjangan yang rendah, lingkungan kerja yang tidak ramah dan kesempatan mengembangkan karir yang terbatas. Daya saing perusahaan di era globalisasi didukung oleh peran serta karyawan di dalamnya. Karyawan harus diperlakukan dengan baik sebagai aset perusahaan. Untuk itu perusahaan melalui pemimpin – pemimpinnya harus menganalisa faktor – faktor yang menyebabkan turnover karyawan dan merekomendasikan langkah – langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut.Sehingga dapat meminimalisasi tingkat turnover karyawan. (Ongori 2007). Tingkat turnover yang cenderung meningkat perlu dikaji oleh manajemen Hotel XYZ Bogor. Kecenderungan tersebut apakah berbanding lurus dengan 
turnover intentions.  
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang ada di Hotel XYZ Bogor adalah tingginya tingkat turnover. Tingkat rata–rata turnover tahun 2013 - 2017 sebesar 24.80% yang melebihi rata-rata tingkat turnover karyawan dari lima hotel yang ada di Kota Bogor. Tingkat rata – rata turnover karyawan tahun 2017 yakni sebesar sembilan koma enam persen (data dihimpun dari beberapa hotel bintang tiga dan empat di Kota Bogor). Hal ini mengindikasikan tingginya niat karyawan untuk mengundurkan diri, secara umum permasalahan tersebut adalah menurunnya produktifitas perusahaan. 



5  Dari pemaparan diatas dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan dari penelitian ini yakni: 1. Bagaimana persepsi karyawan tentang gaya kepemimpinan, kepuasan kerja dan turnover intentions karyawan Hotel XYZ Bogor? 2. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap 
turnover intentions karyawan Hotel XYZ Bogor? 3. Adakah perbedaan antara karakteristik karyawan dengan dimensi kepuasan kerja dan turnover intentions karyawan Hotel XYZ Bogor? 4. Adakah perbedaan antara karakteristik karyawan dengan variabel kepuasan kerja dan turnover intentions karyawan Hotel XYZ Bogor?  

1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengindentifikasi persepsi karyawan tentang gaya kepemimpinan, kepuasan kerja dan turnover intentions karyawan Hotel XYZ Bogor. 2. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, kepuasan kerja terhadap 
turnover intentions karyawan Hotel XYZ Bogor. 3. Menganalisis perbedaan karakteristik karyawan dengan dimensi kepuasan kerja dan turnover intentions karyawan Hotel XYZ Bogor. 4. Menganalisis perbedaan karakteristik karyawan dengan variabel kepuasan kerja dan turnover intentions karyawan Hotel XYZ Bogor.  

1.4 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Hotel XYZ Bogor untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap turnover intentions, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk evaluasi dan rekomendasi dalam rangka menekan tingkat 
turnover karyawan.  
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Fokus penelitian pada analisis faktor – faktor gaya kepemimpinan, kepuasan kerja dan turnover intentions. Penelitian ini juga menganalisis pengaruh variabel gaya kepemimpinan, variabel kepuasan kerja terhadap variabel 
turnover intentions, melalui hal tersebut kemudian dilakukan analisis lebih mendalam terhadap variabel gaya kepemimpinan dan variabel kepuasan kerja untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap turnover intentions. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Hotel XYZ Bogor.     




