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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan seringkali mengalami kesulitan-kesulitan dalam mengelola 

sumber daya manusia. Hal ini disebabkan karena manusia mampu bereaksi, 

mereka dapat menimbulkan pengaruh positif ataupun negatif dalam 

lingkungannya, mereka juga dapat terpengaruh dan terbawa oleh arus yang bukan 

menjadi prinsipnya. Dengan demikian perlu sekali pemahaman yang baik 

terhadap ciri, sifat, sikap serta perilaku karyawan sebagai salah satu sumber daya 

yang dimiliki perusahaan. 

 Karyawan dapat diperoleh melalui dua cara yaitu menarik tenaga kerja 

dari luar perusahaan atau melatih tenaga kerja dari dalam perusahaan. Setiap 

karyawan yang bekerja mempunyai maksud, tujuan, kepentingan, kebutuhan, 

kerukunan, kecakapan dan kemampuan kerja. Hal-hal inilah bisa merupakan 

pendorong bagi karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan dan pada akhirnya 

dapat menguntungkan perusahaan. Karyawan harus mendapat perlakuan yang 

baik sehingga kerjasama antara pimpinan dan karyawan dapat berlangsung dengan 

baik demi tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditentukan. 

Untuk menjalin kerjasama tersebut diperlukan pengertian dari kedua belah 

pihak tersebut. Untuk ini diperlukan komunikasi yang baik antara pimpinan dan 

karyawan. Suatu hal yang penting bagi perusahaan adalah bagaimana 

mempertahankan karyawan yang dimilikinya dalam hal ini pihak manajemen 
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diharapkan mampu menjembatani antara apa yang dibutuhkan perusahaan dari 

karyawan, dengan apa yang menjadi kebutuhan karyawan. 

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan 

bekerja dengan mengharapkan adanya imbalan dari perusahaan tempat ia bekerja, 

yang biasanya disebut gaji atau upah. Upah adalah salah satu motivator bagi 

seseorang untuk bekerja dan pembayaran upahnya dapat dilakukan dalam 

berbagai cara. Salah satu usaha perusahaan untuk memenuhi kebutuhan karyawan 

dan meningkatkan semangat kerja karyawan adalah memberi imbalan yang sesuai 

dengan hasil prestasi kerja karyawan terutama dalam bentuk uang. Imbalan yang 

dikaitkan dengan prestasi ini dikenal sebagai upah perangsang atau upah insentif.  

Penentuan besarnya upah bagi karyawan merupakan masalah yang sulit 

yang harus dihadapi oleh manajemen, karena imbalan yang dirasakan tidak adil 

atau tidak fair oleh karyawan akan berpengaruh pada sikap dan tindakan karyawan 

terhadap perusahaan. Kegagalan perusahaan dalam memberikan imbalan yang 

dirasakan adil oleh karyawannya akan menimbulkan rasa ketidakpuasan. Rasa 

tidak puas itu akan terlihat dari munculnya keresahan-keresahan yang ada di 

kalangan mereka. Jika sampai terjadi akhirnya karyawan tersebut mengundurkan 

diri dari perusahaan, maka hal ini akan sangat merugikan bagi perusahaan. Karena 

selain perusahaan kehilangan tenaga kerja yang produktif dan berkualitas 

perusahaan harus merekrut lagi tenaga kerja yang baru untuk menggantikan 

tenaga kerja yang keluar dimana membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang 

tidak sedikit, serta dapat menurunkan citra perusahaan (company image). 
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 Adanya kepuasan kerja atau tidak pada seseorang karyawan akan 

tercermin dari perasaan dan sikap karyawan yang bersangkutan. Seorang 

karyawan yang memperoleh kepuasan kerja maka akan berpengaruh pada disiplin 

kerja dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan 

penuh rasa tanggung jawab. Menurut Handoko (1997:193) “kepuasan kerja adalah 

keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana para 

karyawan memandang pekerjaan mereka. 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, 

bagaimana para karyawan memandang pekerjaannya”. Ini nampak dalam sikap 

positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di 

lingkungan kerjanya. Departemen personalia harus senantiasa memonitor 

kepuasan kerja, karena hal itu mempengaruhi tingkat absensi, perputaran tenaga 

kerja, semangat kerja, keluhan-keluhan dan masalah-masalah personalia vital 

lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Robbins 

(1996:149) yang mempunyai 4 (empat) karakteristik penting dalam kepuasan 

kerja yakni: kerja yang secara mental menantang, ganjaran yang pantas, kondisi 

kerja yang mendukung dan rekan sekerja yang mendukung. 

 Robbins (1996:181) : menyatakan bahwa ketidakpuasan kerja 

berhubungan secara konsisten dengan tingkat LTO (labour turnover) dan tingkat 

absensi yang lebih tinggi daripada karyawan yang merasa terpuaskan. Labour 

turnover merupakan tindakan nyata setelah niat untuk keluar karyawan (intention 

to quit) tidak terdeteksi (Mobley, 1998: 164). Niat untuk keluar karyawan 

(intention to quit) merupakan sebuah proses yang didahului oleh rasa tidak puas. 
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Intention to quit ini merupakan awal terjadinya labour turnover.  Perusahaan yang 

tidak mampu mendeteksi intention to quit karyawan akan kehilangan karyawan 

potensialnya, sebaliknya perusahaan yang mampu mendeteksi intention to quit 

akan mampu menahan karyawan untuk tidak keluar. 

Taksi Blue Bird merupakan salah satu perusahaan taksi di Surabaya yang 

dikelola oleh Blue Bird Group yang memiliki kantor pusat di Jakarta. Taksi Blue 

Bird beroperasi di wilayah Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Pengemudi taksi 

adalah sumber daya yang sangat vital bagi Taksi Blue Bird. Tanpa adanya 

pengemudi, maka roda bisnis tidak akan berjalan yang mengakibatkan kerugian 

yang besar bagi perusahaan. Hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti 

diperoleh hasil bahwa selama 3 tahun terakhir tingkat labour turnover sopir taksi 

sangat tinggi. Fenomena ini mengindikasikan tingkat intention to quit di kalangan 

sopir taksi Blue Bird adalah tinggi. Ada atau tidaknya kepuasan kerja seorang 

sopir, akan tercermin dari perasaan dan sikapnya. Seorang sopir yang memperoleh 

kepuasan kerja akan mempengaruhi disiplin kerja dalam menyelesaikan tugas-

tugas yang dibebankan dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Untuk itu peneliti tertarik untuk menelaah lebih jauh keterkaitan faktor-

faktor kepuasan kerja dengan tingkat keinginan keluar pengemudi Taksi Blue Bird 

Surabaya. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan:  

1. Apakah kepuasan kerja berupa pekerjaan itu sendiri, gaji, pengawasan dan 

rekan kerja yang mendukung mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-

sama terhadap tingkat keinginan keluar pengemudi Taksi Blue Bird Surabaya? 

2. Apakah kepuasan kerja berupa pekerjaan itu sendiri, gaji, pengawasan dan 

rekan kerja yang mendukung mempunyai pengaruh signifikan secara parsial 

terhadap tingkat keinginan keluar pengemudi Taksi Blue Bird Surabaya? 

 

1.3. Tujuan  Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian: 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama yang signifikan kepuasan 

kerja berupa pekerjaan itu sendiri, gaji, pengawasan dan rekan kerja yang 

mendukung terhadap tingkat keinginan keluar pengemudi Taksi Blue Bird 

Surabaya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara persial yang signifikan kepuasan kerja 

berupa pekerjaan itu sendiri, gaji, pengawasan dan rekan kerja yang 

mendukung terhadap tingkat keinginan keluar pengemudi Taksi Blue Bird 

Surabaya.   
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bidang Praktis 

Dapat dijadikan input bagi pihak manajemen perusahaan dalam menetapkan 

kebijakan yang berkaitan dengan upaya menekan keinginan keluar. 

2. Bidang Teoritis 

a. Dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap ilmu pengetahuan, 

khususnya yang berkaitan dengan masalah kepuasan kerja dan keinginan 

keluar di kalangan pengemudi Taksi Blue Bird Surabaya. 

b. Dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkeinginan 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah keinginan keluar. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan proposal ini secara garis besar adalah: 

BAB I : Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan 

BAB II : Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang penelitian terdahulu yang 

mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini, dilanjutkan dengan 

mengkaji landasan teori tentang kepuasan kerja dan keinginan 

keluar, model analisis dan hipotesis. 

BAB III : Metode Penelitian, meliputi identifikasi variabel-variabel, definisi 

operasional variabel, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis 

data yang digunakan. 
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BAB IV : Bab ini berisi sejarah perusahaan, karakteristik responden, deskripsi 

variabel, uji kualitas data, uji regresi serta uji hipotesis dan 

dilengkapi uji asumsi klasik dan pembahasan. 

BAB VI : Bab ini berisi simpulan hasil pengujian hipotesis dan saran-saran atas 

dasar hasil temuan dalam simpulan. 
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