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Abstrak
beftijuan u[tuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menycbabkan
intensi tuf, over pada karyawan perusahaan. Metode injauan digunakan untuk penulisan
trakalah ioi, metode ini disebut jugq literature (library research) Secara keseluruhan
pembahasar dapat ditarik kesimpulan untuk mellghindari terjadjnya i'lnsi htmover seorang
Penulisan anikel

hi

karyawan maka pihak perusahaan haius meningkatkan loyalitas karyarvan kepada perusdraan
yaitu melalui pembe an kompensasi kepada kalyawan. Pelgelolaan system konpensasi oleh
perusahaan harus di kelola secara tepat dan seritus, pengelolaan sustem kompensasi yang tidak
baik mengakiba&an karyawan merasa ketidakpMsaan atas balas jasa yang diterimanya atau pay
dissatisfaction, yang rnengakibatkan dampak turover'
Kata kunci : irel,er,

lrrrare\

karyawatl

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
Segala sesuatu yang terjadi dan dibuntrkan dilingkungannya manusia termasrk makhluk

yang peka dan adaptif. Untuk memenuhi dan nerwjudkan sesuatu yang diinginkal rnanusia
bemsaha dengan kemampuan dan potensi yang dirniliki. Ulhrk memenuhi berbagai harapart
maka pembeotukan kelompok dan menjadi bagian dari kelompok menrpakan bentuk kemampLran
dan potensi yang dimiliki manusia untr < be.interaksi
Sumber daya manusia merupakan peran serta manusia dalam kelompok dan organfasl
Sebagai asset perusalaan, sumber daya manusia dipandang sangat penting' Manusia selalLti
dibutuhkan dalam setiap pekerjaan jasa maupun produksi barang, karena manusia mer[pakar
sumber daya dinamis.

Cascio dalarn (Ierry, 200?) mengatakan bahwa dalam bidang industri dan organisasi,
manusia merupakan sumber daya yang sangat penting, sehingga untuk pengelolaan sumber daya
manusia mencakup kualitas sumber daya, tenaga ke{a yang bennutu seta biaya ketenaga
kerjaa! yang terkendali.
Tingkat penga.ngguran di Indonesia dapat berkurang karena peningkatan perkembangan
dan pertumbuhat perusahaan di Indonesia. Ini merupakan dampak posifit karena sernakin besar
peluang kerja yang ada di sekita.. Adapun dampak lain dari semakin meningkatnya
perkembangan dan peftumbuhan perusahaan di Indonesia adalah memicu tedadi nla persaingan

lang semakin tinggi antar

perusahaan, sehingga setiap peiusahaan yang berada dan bertahan

t

:rla

persangan tersebut menunlut sumber daya iianusianya agar dapat berkontibusi dan
:alierta secara maksimal unhlk perusahaan tersebu{.
Terkadang karyawan tnerasa tidak nyamar dan sedng tidak loyal ahibat luntL.tan yatg
::benkan oleh pemsahaan karena ketidak seimbangan perusallaan dalan nemperhatikan
\:rngjnan serta kebutuhan karyalvan.
Hal-hal yang ditinbulkan dari ketidaknyarnanan la.yawan dalan bekcrja akan berakibal
bumk bagi karya$an lersebut serta pe$salaan yang bersangkutan Adapun yang teriadi attara
lain adalah terjadi nya ftirnover di perusaliaan ka.ena timbulnya kecenderungan atau niat
kar)awan unfuk melakukan hal tersebut. Sebaiknya di perussahaan ultuk nranajemen sumber
dava nanusia lebih mempcrharilen serla mcne{apkan dan menjalanlan kebijaralian terhadap
karlalval ag:u sesuai dengal harapan dan kebuhrhan karyarvan. Salah satu oara untuk menbuat
karyawan lo\,al terhadap perusahaan adalai dengan melakikan pembcrian kornpen:asi yang
la)ak dan baik selinggan akan rneningkatkan semangat daD prodr*tivitas kerja.
Molivasi. produktifitas. dan tilgkat peryutaran karlawan serta perekittan karyawan besar
pengan rnya disebabkan oleh kompensasi (Licke, 2008).
f ingkat lurnt)rer akan rnenurun jika pengelolaan kompensasi dilakuka[ sccafa benar
sehingga menumbuhkan 1o1-alitas pada surnber dava manusia dalaln hal ini karvawalr. Kaftono
(Dewj & Endang,2008) terjadinya kemangkiran, pemogokai. absensi yang tinggi dan sabotase
sefta flrrnover ka(e!a tidak adanya loyalitas karyawan.
Hakikat rnarusia yaitu memiliki kebutuhar yang harus dipenuhi termasLLk karyau,an yang
rnenrpakan manusia sudah sehanrsnya pcrusahaan me yadari agar membe kan manaJeman yan!!
baik bagi sunber daya nanusia di perusahaan tersebLrt Kebutuhan-kebutuhan karyawan tersebut
tidak dapat dihirdari, mulai dari kebutuhan-kebutuhar dasar, hingga lsaha memenuhi kebutLrlun
yang lebih tiirggi tingkatannya sepefti kebutrfian mengaktualisasikan diri. Sehingga rrrau tidak
mau perusahaan hanis nemberikan kesempatan kepada karyawamya dalam memenuhi segaia
kebutuhann_va.

Tquan Pem isan.
Perulisan nakalah ini betujuan unluk mengetahui faktor-faktor penyebab rntensi /r//,?
r)rer Dada kana$an oenLsahaan.
1.2

I

3 Metode Pcnulisa

.

Penuljsan rnakalah ini menggunakan metode tinjauan lileftttre (!ihr.tr_y rcsedrch).
Penbahasan pokok masalah didasarkan pada pendapatan beberapa ahli dan hasil-hasil peoelitiar
ierdahulu.

:
:

Uraian Teoritis

l.lntenlian lum Orer
Fishbein dan Ajzen dalam (Ferry, 2007) nrengajukaa antara sikap (attitud€). hrc si
.rtention) individrL dan keyakinan (belief) merupakan teod pembentukan ti gkat liubungan
::nbal balik. Aspek kogritif yang melibalkar perdapat, pandangar individu terhadap objek dan
:.tgetahuan drkatcgorikan sebagai keyakiiai. Aspek afekrf yang mengarah kepada perasaan

l)an aspek
inditudy sctiap oblek dan evahLast yang dilakdkadrya TeyPal(an kategori,sikap
obyek dan
ionutif'yung to.nuojukluu intensi indi'vidu dalam betlindak langsung terhadap
'o.r,iugkoh l;ku tt"ft-ioral intentiorl) di katcgorikan sebgai intensi
"'
etau.maksud tuJulr )ang berciri dapat
-C"th dalam ( Suharsono, 201 0) Suatu prLnlh
objek disebut dengalr
Jbedakan da psikologis p(oses mencakup relercnsr dalarn srrahr
:ntention.

MorlreaddanGriffirrdalam(Fefy'2007)lrrengatakanbahwapenghentiansecara
mtruLpakan delinisi
aa""""""'a"t"-",U dari pekerjannya di penrsahaan atarl orPanisasl. kcljadclarn
Triana (2003)
; ;;;;;;;. sedinglao'memLrut'Gl'reol, Sherman darl Bohlalcler'
penrsahaan atau

:i-'.";;;';;rtp;k- ;ktifitas pergerakan

keluar maslkoya seseorang pada

i:laN
"";""ilJ kerja
' -'" orqatisasi

dengan hak individu
ffi;v. dkl , (Fer4',2007) pelarikan dari diri karvawan
Moble'v dalam,qargnes' 2006) intensi
-::Jli meneltukan pilihannya disebut sebagui h'*ou"t'
i**fr"i yang menLpakan preiittor terbaik clari tLirnorer hal ini yang metldahLLlut
-.,

"i",".
terjadinya lumover'
:r::laku
KesnnpulanntensrlJnovefsuatuaktj|itasultukmencalialtcmatifdanlrrellinggalkall
laln
:---:n oreanisasi kerja yang sekarang dengan berpindah ke satr'ran organisa.sr ke{a lang
keincilrdll llldl\ rcltl lefscDlll
-:-' :a peirrlr penimbangan dar .rdl alan nialail d'rn

'f"pu",-

dengan pemsahaan'
t ut"nui"an, tingkat Pe[didikan, usia lama bekerja' keikatan

mteirsl

factor yang nenveba$1l leriadinya
-r-: cekerja dan budaya peiusahaan nerupakan
yang terjadi dijelaskan oleh MobleY
;.' * ;;;;" beb"iapa u.pek dari intensi tlruober
petinbangan irnluk rnenrnggalkan satua!

i::be. dkk.. 2012) ad;lal thingltug of qtrinrrg'
--;:r.a-.i. intintjoD to searcl! adanya keirrgrnaD rrntrLk nrencari kela di

3-

hrar satuall organlsasl
-:enlion to quit yaitu keputusal untt ( meningga]kan sattun organlsasl'

I i i(:rpensasl

je*i (2012) kompe sasi nlefupakan segala sesuatlL yaog.diberikatr kepada karyarval atas
olrh satuan orgaolsllsl
:(,:r=1 \ang tetah aititL*annya dinrana pekerlaan-terscblLt {llberikan
ma[r al(an mengakibatkan
,r-., ..-.*h*ln Jika sistem kompensasr tid;k dr kelola deilg]n barl
dengan balli' seri s dan tepat
:;. :r! 3;rsl_action oleh sebab itu system komensasi harus dikelolatidakpuas
karyawan atas balas
'., *..:- ".g""i*,i. Pay dissatisfaction rnerupakan perasaan
tumover'
*- , -i.h;;
.r+
-': Jrtenma berdampak dengan
pioduktivitas' motivasi dan tingkat perputaran karvawan
karyawan'

::<r-:-:1ar
-

pengamh besar dari kompensasi (Lieke, 2008)

yaitu

a:.nir t10081 p"o,.,uun kotnpensati dapat dibagi dalarn bentuk, dua- kelonpok
ron kelalgan merupakan
r:,::i-\1rr non keungan dan kornpoisasi keuangan Konpensasi
psikologrs
:--,:..=.;;;*; yring diperoleh iari satua ke;ja atau dari lingkutgan fisil dar
3:-:-::j :.:rq rtu beke1ia.
<-rtr:-:..:l.ir:oO:)
;:'

finansial
Kompensasl kcuangan merupakan kompensasi yang be'sifat

--ung

kompensasi dibagi renjadi beberapa bentuk diantaranva kompensasi
diberikan kepada
:,r----:ri: Jan hnansial. Kompensasi niu finansial lrerupakan inbalan yang
dalam
perghar'gaan
kcpada
Inengarah
r-.r::-=:-:apt bulian dalan bentlrk uang' I[elalnkan
jalrinarr
atau
sosial
karrr'
;;':.- r-i lebih menantang' jarlt kcrli lang lebLh-1trar' rrnbalan
reri e_.\a \ang dapat tnenlurorLlkal i"puutun -k"tju. Sernenlarc kompersasi finansial

"--'c--':...,ut.ingdibay:fkankepadakaryawandaLarnbcnttrkuangataqjasayangrnereka
..:Tc,f -:r: : r5 .alL ll orurnlsa\l

::r.::.ran rl0l3), rnelgatakan bal]wa kesetiaan ata loyalitas merupakan salah satu unsur
:rsunakan untuk penilaian karyawan yaitu kesetiaan telhadap suatu pekerjaanya,
:i= ri-: ::1 tabatan. Cemrin dari kesetiaan ini ditudukkan dari sikap karyawan yang Dembela
:r- -.- :i: .iirian organisasi baik di dalan naupun di hnr pekerjaan dalj dari segenap orang

..::: :::.::

:-. : ::\ :Enan ggung Ja\r'ab
:::::: L Porter (rnardalis, 2012) rnengenrukakan

bahw'a dengan sikap,yarg baik kepada

-.-:.;__-:: naka dapat mengukur loyakitas dari karyawan sepefti
:::.-.:::a:lasr ternpat kerianya di safuall kerja atau pcrusahaan

seorang karlaltan yang
dengan rasa kuat lllgn
juga
nernpelgaruhi loyalitas
:r*\r-: J-ir beke{a dengan sebaik-baiknya Kemudian perjlaku
:E-,i-r_::i lepcrti seoranS karyawan yang tidak membuat kegiatan yang ekstrim di perlNahaan
::-- :::i :rian\a niat pasti LLntlLk kcluar atau meninggalkan perusahaar. Penganth lo-valitas
.-\---.: :::lah t'aktof-faktor seperti terdedianya f'asilitas pekerlaan, pendapatan yang diterina.
i:-1::: :eli..iaan, dal1 karakter desah per sahaan sefta pengelaman kar]au'an yaig diperoleh
.*i:: :<i:rta di perusahaantersebut.
!:3ers & Potler (Soeghandj,dkk, 2013) loyalitas antara lain dapat dilihat dari ),ang
:(_:-: :i.:n\a dorongan kuat agar menjadi anggota tetap peNsahaaD aiau satuan ke{a. Hal uri
::€a
dengan keadaan tiap individu karyawan, baik kellutuhar tujuan maupun kecocokan
=-jir
.::
:: - .:$aktu melaksanakan perkerjaan diperusahaai yang di dukung oleh kesamaan untuk
:i-,:.ij: :alsjmal dan keinginan yang kuat. Kedru percaya diti ),ang kuat dan dcpat rncncr ima
r€_ -_ :::: anlran-aturaD perusahaar. Kepercayaan yang pasti dari karyanan teroipia dari
_
: . r:, :::.ebut dalan nelaksanakan pekerjaarnya.
:::rua aspek loyalitas itu mempcngaruhi pengenrbangan loyalitas dalam tubuh kalyawal),
.j . r-.:\\an mernpunyai loyalrtas tilggi naka pelaksanaan tugas serta tanggung jawab yang di
..pada karyalan tersebut dapat di selesaikan sesuai dengan keinginan perusahaan.
-

r

-:. 'r

i::.rahasair
:.::iai ban)ak faktor-falrtor yang meinpenganhi irtensitas tumover karya\r'ai. Bahlian
-::!:_-:i lersebut saDgat kourpleks se a berkaitan satu sarna lainnya dianiaranya : masa kerja.

-- :ilu

usra. tarnatan Peodidikan, ketergantnngan dcngar perusahaan, kepuasalt ker.ia dan
. :: r:iir perusalaan. Tidak iranya faktor-faktor yang disebutkan sebelumrya, kompensast juga
:r-:i.rrr peran penting dalam mernpe garuhi intensi hunover. Mana!:ement kornpensasi ]ang
:<-: -rr harrN dikelola dengan baik dan tepat oleh satuan orgaiisasi atau penlsaliaaJt.
:'j:::ment korrpensasi yallg pengelolaannya tidak baik akar meng.tkibatka. pay
: :::: -,actior yaitu ketidakpuasan yang di rasakan kalva$an atas balas jasa yang diteriman)a
,-. Jar berdarnp:k pada tunover.
'l::.:rir \,lobley dalam Ajagbe, dkk, (2012) mengataka.r bahra hal-hal yang tllcrllicu intensi
: .:bir drantaranya : masa keqja, ulnlr atau usia, tamatan Pendidikan, keterganllngan dengan
:.'.-iahaan. keptLasan kerja dan kebiasaan perusahaa.d. Aspek-aspek yang dijelaskan oleh
1.1::].) dalam Alagbe. dkk, (2012) mengenai irtensi trmover antara lain adalah ya]rg peftama
. .:r!txrg of quittirlg. adanya niat soorang karyawan untuk meninggalka[ perusahaan, kedrLa
:.:r'nrlin to search, adanya usaha kerja ditempat selain perusalaan tersebui dan yal1g terak]rir
:.l3lah rnierlion to quit. keputusan urtuk keluar dal.iperusahaall.
Lntuk lnenghindari terjadinya intensi turno\er seorang karyawan nraka pihak pelusahaaur
::ls menrngkatkan lolalitas kar-vawan. Loyalitas karyawan dapat di lihat dengan sikap membela

--:

:l- ::a--= p.rusa]raan baik di lingkungan perusahaan naupun dj luar Jam kcrja karyawan
:--r,: :.jl.irn hal-hal yang dapat memicu loyalitas karyawan adalah tersedianya fasilitas yang
::r -r-:l{:: i3n a\ran- kenyamanan kerjana, pendapatan yang setimpal, adanya tunjangan un1*
ad-an) a karakteristil< daii setiap karJawan atau individu sepertr karakteristik

!:s:::-::.L

.3*-:c--shaan

mauprLn karakteristik pekerjaan serta pengalaman yang didapat selana
:".ier,ia di perlisal€an te.sebut.

i--.:r::

{- P-Erup

'

::,.:-\ menghindad teiadinya inlensi lurtlorer seoraig karyawan maka piilak perusahaan
:i:rn!&atkan loyaliias ka.ryawan kepada perusahaan yaitu melalui pemberian kompensasi
| ::_..r:: .i'1 a$ an Pengelolaan sistem rnanagement kompensasi yalg llarus di perhatikan agar di
i:r: :3:gan serius dan baik serta tep4t sasaian sesuai dengan aturan perusahaan, Jika sistem

:ir-i

:

::,::!-:i:enr

komperNasi ini tidak serius pengelolaan n-v' a maka akan mengakibatkan terjadinya
:,:_. ::ri€risi'action atau l asa yarg tidak puas dari karyawan atas balasan segala pekerjaan yang di
.ai
a sehingga seinakin lama akar raengakibatkan tumover.

-i::rl
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