
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan dunia bisnis akhir ini begitu cepat sihingga 

perkembangan strategi persaingan dalam bisnispun dituntut berkembang 

dengan cepat pula dalam menghadapi persaingan perusahaan diharapkan 

memiliki suatu keunggulan  kompetitif sehingga mampu bertahan dalam 

persaingan yang begitu ketat. Dengan strategi yang telah maju dan dan 

keunggulan yang  siap dalam persaingan dibutuhkan kinerja suatu organisasi 

yang baik pula sehingga suatu program atau suatu strategi dapat berjalan 

dengan optimal. Sedangkan kinerja suatu organisasi itu sendiri tergantung dari 

kinerja individu yang ada dalam organisasi tersebut. Diperlukan suatu usaha 

untuk mendapat dan mempertahankan pekerja yang baik dan loyal,organisasi 

harus berusaha mempertahankan sumber daya manusia yang potensial agar 

tidak berdampak pada perpindahan karyawan ( Employee movement ) salah 

satu bentuk employee movement adalah turnover hal ini dikarenakan karyawan 

merupakan salah satu aspek penting dalam organisasi perusahaan. karena 

karyawan merupakan individu-individu yang berbeda perilaku namun harus 

menjalankan fungsi yang sama yaitu sebagai pekerja yang harus dapat 

berproduksi secara efektif dan efisien sedangkan orang sebagai individu dalam 

suatu organbisasi mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti apa yang 

dikatakan maslow dalam ( Robbins 2003:208 ) dia mengasumsikan bahwa 

dalam diri manusia terdapat lima jenjang kebutuhan yaitu Psikologis, 1



Keamanan, Sosial, Pengthargaan, dan aktualisasi diri.. dan setiap kebutuhan 

cukup terpuaskan maka kebutuhan berikutnya menjadi dominant maslow 

memisahkan lagi dari kelima dimensi kebutuhan tersebut menjadi dua yaitu 

kebutuhan tingkat tiunggi dan kebutuhan tingkat rendah, kebutuhan tingkat 

tinggi antara lain terdiri dari kebutuhan social, kebutuhan penghargaan diri 

dan kebutuhan aktualisasi diri kebutuhan ini terpenuhi dengan cara internal( 

Dari dalam diri individu ) dan kebutuhan tingkat renda seperti kebutuhan 

psikologis dan kebutuhan keamanan terpenuhi secara eksternal ( Dengan upah, 

kontrak serikat buruh, masa kerja )  

Dengan berbagai kebutuhan tersebut seseorang dituntut untuk 

memenuhi kebutuhan organisasi tempat dia bekerja sehingga diperlukan 

komitmen organisasi yang tinggi dalam diri individu tersebut agar dia loyal 

terhadap organisasinya. Bagi manajer sumberdaya manusia perlu memupuk 

atau memotivasi pekerja agar para pekerja mempunyai rasa ikut memiliki 

organisasi tersebut sehingga mereka mempunyai tanggung jawab yang tinggi 

terhadap organisasi tersebut. Hal ini diperlukan untuk keutuhan dalam 

organisasi dan untuk menghidari tingginya tingkat turnover pada suatu 

organisasi yang pada akhirnya akan merugikan organisasi iitu sendiri. Untuk 

menanggulangi terjadinya turnover menejer perlu mengetahui kendala yang 

dialami oleh segenap pekerja maupun gangguan ketidakamanan yang dating 

dari lingkungan kerja ( Internal ) maupun dari luar lingkungan tempat 

karyawan bekerja selama masih dalam perkerjaanya ( Eksternal ) hal ini 

termasuk ketidakamanan dalam suatu pekerjaan sebagai contoh kecelakaan 



kerja yang diakibatkan oleh tempat ia bekerja seperti peralatan yang kurang 

disertai program keamanan, kurangnya tanda peringatan bahaya, dan lain-lain. 

Perusahaan memperhatikan hal ini untuk memberikan kondisi kerja yang lebih 

aman agar para pekerja lebih memiliki rasa aman dalam bekerja dan 

menjalankan pekerjaanya. Selain hal tersebut kepuasan kerja harus 

diperhatikan juga karena seorang iundividu yang mempunyai kepuasan kerja 

tinggi akan lebih cenderung memiliki pandangan positif yang tinggi terhadap 

pekerjaanya begitu pula sebaliknya seseorang yang memiliki rasa kepuasan 

yang rendah dan bahkan mereka yang tidak puas akan pekerjaanya maka 

mereka akan memiliki pandangan negatif terhadap pekerjaanya hal ini akan 

menyebabkan sikap yang apatis dan ketidakhadiran yang lebih parah mereka 

dapat melakukan pengunduran diri mereka dari pekerjaanya,   

Sebagai objek penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar yang terletak di Jengglong, Kec 

Karanganyar, Kabupaten karanganyar. Dalam dunia medis banyak diketahui 

penggunaan alat-alat yang menimbulkan effek yang kurang baik misalkan saja 

penggunaan alat rontgen yaitu alat untuk mengetahui penyakit yang diderita 

dalam tubuh pasien, alat ini digunakan untuk mengetahui organ dalam pasien . 

alat ini menggunakan sinar-X(X-Ray) dalam kapasitas yang tinggi sehingga 

menghasilkan karbon yang berbahaya bagi karyawan yang bekerja disitu. 

Belum lagi tuntan dari pasien atau komplain dari pasien seharusnya sebagai 

karyawan dan bagian dari rumah sakit seorang perawat haruslah mendapat 

perlindungan hukum. Dari hal-hal seperti diatas. . selain hal tersebut kepuasan 



kerja dalam keperawatan haruslah diperhatikan seperti gaji, promosi , 

supervise dan tim kerja. Karena pekerjaan dilakukan dengan system tiga sif 

kerja maka hal ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi pandangan yang 

negative terhadap pekerjaan mereka, karena seperti assumsi yang telah 

berkembang di masayarakat  bahwa seorang tenaga keperawatan dianggap 

sebagai pembantu dokter sedangkan sebenarnya tenaga keperawatan adalah 

patner kerja dokter. Hal ini terkait pengakuan atas profesi perawat yang bisa 

menimbulkan ketidakpuasan dalam pekerjaan mereka. Oleh hal tersebut maka 

penulis akan melakukan penelitian pengaruh ketidakamanan, kepuasan kerja, 

dan komitmen organisasi terhadap Turnover intention dengan objek penelitian 

Tenaga Keperawatan RSUD Karanganyar dengan judul” PENGARUH 

KETIDAKAMANAN, KEPUASAN KERJA, DAN KOMITMEN 

ORGANISASI PADA TURNOVER INTENTION TENAGA 

KEPERAWATAN RSUD KARANGANYAR”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang diatas maka masalah yang kita rumuskan adalah: 

1. Apakah Job Insecurity mempunyai pengaruh negatif terhadap Komitmen 

Organisasi ? 

2. Apakah Job Insecurity mempunyai pengaruh negatif terhadap turnover 

intention.?  

3. Apakah Komitmen organisasi mempunyai pengaruh negatif  terhadap 

Turnover Intention.?



4. Apakah Kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap Komitmen 

organisasi.? 

5. Apakah Kepuasan kerja memiliki pengaruh negatif terhadap turnover 

intention.? 

6. Apakah Job Insecurity mempunyai pengaruh positif   terhadap Turnover 

Intention yang dimediasi oleh Komitmen Organisasi ( Organizational 

Commitment )? 

7. Apakah Kepuasan kerja(Job Satisfaction) mempunyai pengaruh negatif 

terhadap turnover Intention yang dimediasi oleh komitmen organisasi. ( 

0rganizational commitment )? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menguji model yang menjelaskan hubungan kausal antara ketidakamanan, 

kepuasan kerja, komitmen organisasi dan turnover intention pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Karanganyar. 

2. Menguji variabel yang merupakan variabel pengaruh langsung dan tidak 

langsung yang memedisi hubungan kausal antara ketidakamanan , 

kepuasan kerja, dan komitmen organisasi terhadap Turnover intention. 



D. MANFAAT PENELITIAN 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi perusahaan , hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

mengantisipasi sekaligus mengevaluasi besarnya pengaruh ketidakamanan, 

kepuasan kerja, dan komitmen organisasi terhadap turnover intention. 

2. Bagi peneliti penelitian ini merupakan sebuah proses pembelajaran.dalam 

menerapkan teori dan pengetahuan yang pernah diperoleh dan dipelajari 

selama ini 

Bagi pihak lain diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian yang lebih lanjut. 

 


