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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bekerja merupakan salah satu hal pokok yang harus dilakukan oleh 

setiap individu. Dengan bekerja individu dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, bekerja juga dapat 

mengisi kekosongan waktu yang individu miliki, sehingga waktu tersebut 

tidak akan terbuang sia-sia. Dalam bekerja setiap individu menginginkan 

tempat kerja yang nyaman, gaji yang tinggi, teman kerja yang baik, dan 

organisasi atau tempat kerja yang dapat membawanya maju.  

Karyawan akan dapat bekerja dengan baik apabila segala kebutuhan 

dalam menjalankan suatu pekerjaan terpenuhi. Kebutuhan tersebut meliputi: 

lingkungan kerja, keamanan kerja, tingginya motivasi dan hubungan 

karyawan dan atasan yang baik sehingga komunikasi terjalin normal. 

Kebutuhan yang tidak terpenuhi pada karyawan akan menimbulkan intensi 

turnover yang ditandai oleh banyak hal yang menyangkut berbagai perilaku 

karyawan, antara lain yaitu merasa tidak aman atau terancam di tempat dia 

bekerja.  

Mathis & Jackson (2011) menyatakan bahwa intensi turnover 

merupakan suatu proses dimana tenaga kerja memiliki keinginan untuk 

meninggalkan organisasi dan harus ada yang menggantikan posisinya dalam 

pekerjaan yang ditinggalkan.  
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Beberapa faktor penyebab intensi turnover adalah karakteristik 

individu Seperti umur, pendidikan, status perkawinan, lingkungan kerja 

seperti keadaan suhu, cuaca, kontruksi, bangunan, lokasi pekerjaan, sosial 

budaya di lingkungan kerjanya, dan kualitas kehidupan kerjanya, kepuasan 

kerja. Aspek kepuasan yang ditemukan berhubungan dengan kepuasan atas 

supervisor yang diterima, kepuasan dengan rekan kerja dan kepuasan akan 

pekerjaan dan isi kerja, dan komitmen organisasi (Halimah, Fathoni, & 

Minarsih, 2016).  

Kompas Cyber Media telah mengeluarkan hasil survei Global 

Strategic Rewards 2007/2008 yang dilakukan Watson Wyatt yang 

menemukan bahwa turnover karyawan sudah menjadi masalah perusahaan-

perusahaan di Indonesia. Tingginya tingkat turnover telah menjadi masalah 

yang serius bagi banyak perusahaan, demikian juga rumah sakit. 

Perkembangan rumah sakit dalam akhir-akhir ini meningkat pesat, yang 

terlihat dari banyaknya rumah sakit sekarang ini (Malik, 2014). 

Sekarang ini banyak sekali rumah sakit yang ada di Indonesia, selain 

sebagai tempat yang memberikan jasa medis rumah sakit juga merupakan 

sebuah institusi yang menghasilkan uang. Rumah sakit adalah organisasi yang 

kompleks karena merupakan institusi yang mempunyai sifat serta fungsi yang 

khusus dalam proses menghasilkan jasa medik dan mempunyai berbagai 

kelompok profesi dalam pelayanan pasien.  

Permasalahan yang sering dihadapi oleh rumah sakit dalam mencapai 

keberhasilan adalah masalah antara sumber daya manusia dengan organisasi 
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itu sendiri yang berkaitan dengan tuntutan–tuntutan baik dari organisasi 

maupun sumber daya manusia.  

Rumah Sakit Muhammadiyah Tipe D di Pemalang merupakan Rumah 

sakit yang telah berkembang dan memenuhi standar pelayanan rumah sakit 

serta lulus akreditasi tingkat dasar. Rumah sakit ini telah berdiri mulai dari 

nol hingga sekarang telah berkembang menjadi Rumah sakit yang lebih baik.  

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan non 

medis Rumah sakit setiap tahun masih ada karyawan yang mengundurkan diri 

dengan beberapa alasan, seperti gaji yang tidak cocok, jarak dengan rumah 

yang terlalu jauh, dan kurangnya dorongan dari rekan kerja.  

Wawancara juga dilakukan kepada karyawan non medis yang menurut 

informasi HRD ingin mengundurkan diri. Berdasarkan hasil wawancara, 

karyawan non medis tersebut mengundurkan diri dikarenakan tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan rekan kerja yang tidak pernah mau membantu 

menyelesaikan pekerjaan. Selain itu budaya organisasi yang mengharuskan 

karyawan perempuan menggunakan hijab membuat karyawan tersebut tidak 

nyaman karena tidak terbiasa.  

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dari HRD Rumah Sakit 

Muhammadiyah Tipe D di Pemalang. HRD Rumah Sakit Muhammadiyah 

Tipe D di Pemalang menyatakan bahwa ada karyawan yang keluar dari 

pekerjaan setiap tahunnya dikarenakan beberapa alasan. Kebanyakan dari 

karyawan yang keluar adalah karyawan non medis. Hal ini dibuktikan dengan 

data yang diperoleh sebagai berikut: 
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Tabel 1. Jumlah turnover karyawan non medis Rumah Sakit 

Muhammadiyah Tipe D Pemalang Tahun 2016 

 

Bulan Jumlah turnover 

karyawan 

Jumlah 

karyawan 

Tingkat turnover 

Januari 

Februari 

Maret  

April 

Mei 

Juni 

Juli 

7 Orang 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

156 Orang 

156 Orang 

156 Orang 

156 Orang 

156 Orang 

156 Orang 

156 Orang 

4,48 % 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Agustus 

September 

2 Orang 

- 

154 Orang 

154 Orang 

1,30 % 

- 

Oktober 

November 

Desember 

4 Orang 

- 

- 

160 Orang 

160 Orang 

160 Orang 

2,5 % 

- 

- 

 

Tabel 2. Jumlah turnover karyawan non medis Rumah Sakit 

Muhammadiyah Tipe D Pemalang Tahun 2017 

 

Bulan Jumlah turnover 

karyawan 

Jumlah 

karyawan 

Tingkat turnover 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

- 

1 Orang 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

158 Orang 

157 Orang 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,91 % 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

September 1 Orang 155 Orang 1,29% 

Oktober 

November 

Desember 

9 Orang 

- 

- 

170 Orang 

170 Orang 

170 Orang 

5,29 % 

- 

- 

 

Berdasarkan data diatas rumus presentase tingkat turnover yaitu: 

T = S/F X 100% 

Keterangan: 

T = Prosentase turnover 

S = Jumlah karyawan keluar 

F = Jumlah total karyawan 
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Maier (1971) mengatakan bahwa angka turnover tinggi jika mencapai 

5% atau bahkan lebih. Berdasarkan hasil prosentase tingkat turnover 

karyawan di Rumah Sakit Muhammadiyah Tipe D di Pemalang pada bulan 

januari 2016 prosentasi turnover hampir mencapai 5%. 

Pada bulan Oktober 2017 presentasi turnover meningkat sampai 

5,29% dan dikatakan tinggi karena melebihi 5%. Hal ini pastinya tidak dapat 

dianggap remeh dan perlu ditindak lanjuti agar tingkat turnover tidak terus 

meningkat.  

Buchana (dalam Malik, 2014) mengatakan cara yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk mengurangi atau menanggulangi adanya intensi turnover 

yaitu jika karyawan merasa terikat budaya organisasi yang ada. Karyawan 

yang merasa senang dalam bekerja akan melakukan tugas dan kewajibanya 

dengan baik, sehingga diharapkan dapat mengurangi adanya absensi, 

turnover, dan keterlambatan bekerja. 

Budaya organisasi merupakan suatu persepsi seluruh karyawan 

terhadap nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi, dipelajari, 

diterapkan serta dikembangkan dan dipelihara dalam waktu yang cukup lama. 

Budaya organisasi berfungsi sebagai sistem perekat, memecahkan masalah 

penyesuaian eksternal dan integrasi internal yang dapat dijadikan acuan 

berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan (Rahayu, Puspitawati, & Anggadini, 2012). 

Kotter dan Heskett (dalam Malik, 2014) mengatakan bahwa budaya 

organisasi yang kuat akan berdampak positif bagi terbentuknya kinerja 

sebuah organisasi dalam jangka waktu yang panjang. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD Rumah Sakit, budaya 

organisasi di Rumah Sakit Muhammadiyah Tipe D di Pemalang karyawan 

harus datang tepat waktu dan ketertiban dalam penggunaan seragam setiap 

harinya. Selain itu budaya organisasi yang menonjol dari rumah sakit ini yaitu 

berupa tuntutan untuk mendakwahkan ajaran agama islam pada setiap 

karyawan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, hal ini untuk 

mendukung tujuan dari organisasi dari rumah sakit itu sendiri yang 

merupakan salah satu amal usaha dari organisasi islam.  

Hasil wawancara dengan karyawan non medis Rumah Sakit 

Muhammadiyah Tipe D di Pemalang mengatakan bahwa budaya organisasi di 

rumah sakit tersebut sangat islami. Menurut karyawan tersebut, setiap hari 

jumat karyawan harus mengikuti pengajian sebelum pulang kerja. Hal 

tersebut dianggap terlalu membebani karena masih banyak pekerjaan rumah 

yang harus dilakukan sehingga jika mendapat pekerjaan di perusahaan lain 

maka karyawan tersebut merasa ingin pindah kerja.  

Selain budaya organisasi, human relation juga mempengaruhi intensi 

turnover. Human Relations merupakan suatu inti dari sikap karyawan, human 

relations atau hubungan antar manusia dalam organisasi merupakan salah 

satu proses kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pemuasan kebutuhan 

karyawan agar bekerja dengan baik dan benar (Rosyad, Wildan, Munajat, & 

Harismasakti, 2012).  

Human relation dapat berpengaruh pada sikap dan perilaku pekerja, 

perilaku positif para karyawan tidak terlalu dipengaruhi oleh fasilitas dan 

Hubungan Antara Budaya..., Putri Adinda Silmy, Fak. Psikologi UMP 2018



7 
 

 

kondisi kerja, melainkan oleh perhatian yang diberikan oleh manajemen. 

Tidak hanya perhatian dari manajemen, perilaku karyawan juga ditentukan 

oleh norma kelompok kerja (Siagian, 2008).  

Human relation yang terjadi dalam suatu instansi merupakan hal yang 

tidak dapat dipisahkan yang mana akan menimbulkan tingkat kepuasan kerja 

karyawan. Situasi lingkungan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya antara karyawan yang satu dengan yang lain tidak terlepas dari 

interaksi satu sama lain. Hal itu demi kelancaran dan keharmonisan kerja, 

dengan sarana hubungan yang nyaman akan lebih betah bekerja di perusahaan 

tersebut dan senang dalam menyelesaikan tugas (Saputro & Fathoni, 2017).  

Human relation dalam perusahaan merupakan salah satu hal yang 

penting karena merupakan jembatan antara karyawan dengan sesama 

karyawan maupun karyawan dengan pimpinan. Rahman dan Kasmiruddin 

(2017) mengatakan bahwa human relation merupakan segala bentuk 

hubungan, baik formal maupun non formal yang dijalankan oleh pimpinan 

terhadap bawahan, oleh bawahan terhadap sesama bawahan dalam usaha 

untuk memupuk kerja sama yang intim dan selaras guna mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.  

Human relation merupakan komunikasi antar individu yang telah 

memasuki tahap psikologis yang komunikator dan komunikannya saling 

memahami pikiran, perasaan dan melakukan tindakan bersama. Ini juga 

berarti bahwa apabila kita hendak menciptakan suatu komunikasi yang penuh 
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dengan keakraban yang didahului oleh pertukaran informasi tentang identitas 

dan masalah pribadi yang bersifat sosial (Rahman & Kasmiruddin, 2017). 

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu karyawan non medis di 

Rumah Sakit Muhammadiyah Tipe D di Pemalang Human Relation yang 

terjalin sebenarnya sudah baik namun terkadang terdapat beberapa masalah 

antar pribadi pada karyawan, hal itu dapat mengganggu pekerjaan mereka.  

Human relation yang tidak baik ini dapat menimbulkan terjadinya 

intensi turnover pada karyawan. HRD Rumah Sakit menyatakan bahwa 

human relation yang terjalin antar karyawan dapat dikatakan baik, namun jika 

ada masalah antar pribadi itu dapat mempengaruhi pekerjaan. Hal tersebut 

dikarenakan pekerjaan setiap karyawan non medis harus dilakukan secara 

bersama-sama.  

Berdasarkan uraian-uraian dan permasalahan tersebut diatas, maka 

peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara Budaya 

Organisasi dan Human Relation dengan Intensi Turnover pada Karyawan 

Rumah Sakit Muhammadiyah Tipe D di Pemalang”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut, apakah ada hubungan antara budaya organisasi dan human 

relation dengan intensi turnover pada karyawan non medis di Rumah Sakit 

Muhammadiyah Tipe D di Pemalang?  
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C. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara budaya 

organisasi dan human relation dengan intensi turnover pada karyawan non 

medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Tipe D di Pemalang. 

 

D. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara praktis 

maupun teoritis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dibidang 

psikologi terutama dibidang psikologi industri dan organisasi tentang 

hubungan budaya organisasi dan human relation dengan intensi 

turnover. 

b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

mengkaji masalah yang berkaitan dengan variabel intensi turnover 

dimasa mendatang.   

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah Tipe D di Pemalang 

1) Memberikan informasi agar lebih semangat bekerja. 

2) Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang budaya 

organisasi, human relation dan intensi turnover. 

3) Memberikan bahan masukan agar karyawan Rumah Sakit dapat 

meningkatkan budaya organisasi dan memperbaiki hubungan 

antar rekan kerja. 
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b. Bagi Rumah Sakit Muhammadiyah Tipe D di Pemalang 

1) Hasil penelitian ini dapat menjadi kerangka acuan dalam 

menganalisis masalah yang dihadapi oleh karyawan rumah sakit 

Muhammadiyah Tipe D di Pemalang yang berkaitan dengan 

Intensi Turnover. 
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