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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tasikmalaya merupakan kota yang berpotensi dalam perkembangan 

bisnis, hampir 70% Daerah Tasikmalaya merupakan pusat perdagangan dan 

jasa serta industri di Priangan Timur. Penduduk kota Tasikmalaya berjumlah 

sekitar kurang lebih 700 ribu kepala, sehingga sangat berpotensi untuk dijadikan 

pangsa pasar investasi.1 

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang berpotensi dan 

sangat berkembang di Kota Tasikmalaya, yaitu Wedding organizer. Wedding 

organizer secara khusus memberikan pelayanan secara pribadi membantu calon 

pengantin serta keluarga dalam merencanakan acara pernikahan sesuai dengan 

keinginan, memberikan informasi mengenai berbagai hal yang berhubungan 

dengan acara pernikahan, membantu merumuskan konsep pernikahan dan 

lainnya. Hal yang terpenting membantu dalam negosisasi dengan vendor dan 

mengikuti pertemuan keluarga. 

Perusahaan weding organizer di Kota Tasikmalaya salah satunya yaitu 

Pro.Art Production. Perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 2011 dan 

merupakan wedding organizer ternama di Tasikmalaya. Pro.art Production 

sendiri tidak hanya berjalan dibidang pernikahan saja melainkan terdapat 

bidang lain seperti dekorasi dan event organizer.2 

 
1 Dinas komunikasi dan informatika kabupaten Tasikmalaya, Diakses dari 

http://portal.tasikmalayakab.go.id/index.php/en/, pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 14.14. 
2 Hasil wawancara dengan Ali Muthahari, tanggal 12 Oktober 2019 di Kantor Pro.Art 

Production. 
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Dalam sebuah perusahaan, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan 

aset terpenting. Dengan pengelolaan SDM yang baik, maka perusahaan akan 

terus mencapai perkembangan yang baik pula. Tanpa adanya SDM perusahaan 

tidak akan mendapatkan laba atau keuntungan serta tidak dapat berkembang. 

Dalam rangka menjaga kestabilan kinerja perusahaan, maka perlu bagi 

manajemen perusahaan untuk memastikan keseimbangan antara jumlah tenaga 

kerja yang dibutuhkan dengan yang tersedia di pasar tenaga kerja.3 Terlebih lagi 

pada perusahaan jasa seperti wedding organizer.  

SDM yang berkualitas, mempunyai pengetahuan, keterampilan, 

kompetensi, kewirausahaan dan kesehatan fisik dan jiwa yang prima, bertalenta, 

mempunyai etos kerja dan motivasi kerja tinggi yang dapat membuat organisasi 

berbeda antara sukses dan kegagalan.4 Salah satu upaya untuk mencapai target 

atau tujuan yang diinginkan perusahaannya itu dengan meminimalisasi tingkat 

perputaran karyawan (employe’s turnover) dengan memperhatikan segala 

faktor yang menyebabkan keinginan karyawan untuk berpindah (turnover 

intention). Keinginan karyawan untuk berpindah disikapi dengan sebuah 

keadaan, dimana karyawan mulai mendapati kondisi kerjanya sudah tidak 

sesuai lagi dengan apa yang diharapkan.5 

 
3 Andriyani Prawitasari, faktor-faktor yang Mempengaruhi Turnover Intention Karyawan pada 

PT. Mandiri Tunas Finance Bengkulu, Jurnal Ilmiah Ekonomi & Bisnis Vol. 4 No. 2, Mei 2016. 
4 Wirawan, Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia: Teori, Psikologi, Hukum 

Ketenagakerjaan, Aplikasi dan Penelitian: Aplikasi dalam Organisasi Bisnis, Pemerintahan 

dan Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 2. 
5 Andriyani Prawitasari, “Faktor-faktor yang mempengaruhi Turnover Intention Karyawan 

pada PT. Mandiri Tunas Finance Bengkulu”, dalam Ekombis Review, 29 Desember 2019, hlm. 

177. 
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Fenomena yang sering terjadi pada suatu perusahaan yaitu tingginya 

tingkat turnover karyawan, khususnya pada perusahaan-perusahaan swasta. 

Semakin tinggi turnover, berarti semakin sering terjadi pergantian karyawan. 

Hal tersebut terjadi pula pada perusahaan jasa Pro.Art Production. 

Pada perusahaan tersebut terjadi beberapa kali perpindahan karyawan, 

hal tersebut terjadi ketika event akan berlangsung perusahaan harus merekrut 

karyawan baru dikarenakan kekurangan SDM, namun karyawan tersebut pun 

tidak bertahan lama dan berpindah ke perusahaan lain. Perpindahan karyawan 

yang secara bersamaan mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan 

kualitas dan terjadinya penumpukan pekerjaan. 

Berbeda dengan perusahaan wedding organizer lainnya yang tingkat 

turnovernya rendah. Salah satu faktornya yaitu adanya keikatan/kekeluargaan 

antara karyawan satu dengan yang lainnya, adanya keterbukaan mengenai upah 

yang akan diberikan serta adanya rasa saling menghargai satu sama lain dalam 

perusahaan tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan Pro.Art 

Production yang telah berpindah kerja (turnover) dan telah bekerja minimal satu 

event sampai dua tahun mereka mengatakan bahwa terjadi beberapa kendala 

dalam melakukan pekerjaannya di perusahaan tersebut. Beberapa alasan mereka 

melakukan perpindahan diantaranya yaitu sistem administrasi yang belum baik 

dan tersusun rapih, sehingga data yang diperlukan sulit didapatkan. Selain itu 

disebabkan karena adanya ketidakpuasan kerja, tidak adanya kesenangan dalam 

bekerja. Selanjutnya terkait gaji/upah, tidak adanya keterbukaan terkait slip gaji 
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dan waktu pemberian upah tersebut. Faktor lainnya hubungan sosial dengan 

teman kerja yang kurang baik, membuat karyawan tidak nyaman dalam bekerja 

yang mengakibatkan kesenjangan antar karyawan. Dan kurangnya pelatihan 

terutama bagi karyawan baru sehingga dalam pekerjaan yang diberikan tidak 

maksimal dalam menjalankannya.6  

  

 
6 Hasil Wawancara dengan beberapa karyawan Pro.Art Production, 7 November 2019 di 

Tasikmalaya. 
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Berikut dibawah ini penulis sajikan data mengenai karyawan aktif dan 

karyawan resign. 

Tabel 1. 1 Masa Kerja Karyawan Wedding Organizer yang 

Turnover Intention pada Perusahaan Pro.Art Production Tahun 2019 

 

Bulan 

Karyawan Wedding 

Organizer 

Karyawan Dekorasi 

Karyawan 

Aktif 

Karyawan 

Resign 

Karyawan 

Aktif 

Karyawan 

Resign 

Januari 22 - 15 - 

Februari 22 - 15 - 

Maret 20 2 13 2 

April 5 15 13 - 

Mei 8 3 12 1 

Juni 57 30 14 - 

Juli 27 - 17 - 

Agustus 22 5 20 - 

September 15 7 20 - 

Oktober 27 - 18 2 

November 25 2 16 2 

Desember 25 16 15 1 

Total Resign  80  8 

Sumber: Data Primer (Diolah) 

Berdasarkan pada tabel diatas dijelaskan bahwa karyawan yang 

memutuskan untuk berpindah kerja (turnover intention) terjadi hampir setiap 

bulannya dan semakin berlanjut pada bulan selanjutnya, dapat disimpulkan 

bahwa karyawan wedding organizer lebih banyak yang melakukan turnover 

dibandingkan dengan karyawan dekorasi. 

Masalah tersebut akan berdampak pada perusahaan yang 

mengakibatkan kinerja perusahaan menurun yang tentunya akan berdampak 

pula terhadap keinginan karyawan untuk pindah ataupun keluar dari perusahaan 
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(turnover intention). Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa 

“semakin tinggi turnover, berarti semakin sering pergantian karyawan”.  

Menurut Harninda sebagaimana dikutip dalam bukunya Sopiah 

menjelaskan bahwa “Turnover intentions pada dasarnya adalah sama dengan 

keinginan berpindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya”. Selain itu, 

menurut Handoko menyatakan bahwa “ Turnover (perputaran) merupakan 

tantangan khusus bagi pengembangan sumber daya manusia. Karena kejadian-

kejadian tersebut tidak dapat diperkirakan, kegiatan-kegiatan pengembangan 

harus mempersiapkan setiap saat pengganti karyawan yang keluar”.7 

Turnover tersebut akan merugikan perusahaan sebab apabila seorang 

karyawan meninggalkan perusahaan akan membawa berbagai biaya seperti: 1) 

biaya penarikan karyawan; 2) biaya pelatihan; 3) apa yang dikeluarkan; 4) 

tingkat kecelakaan para karyawan baru, biasanya cenderung tinggi; 5) adanya 

produksi yang hilang selama masa pergantian karyawan; 6) peralatan produksi 

yang tidak bisa digunakan sepenuhnya; 7) banyak pemborosan karena adanya 

karyawan baru, dan; 8) perlunya melakukan kerja lembur, kalau tidak akan 

mengalami penundaan penyerahan produk pada konsumen.8 

Secara teoritis, “turnover diartikan sebagai aliran para karyawan yang 

masuk dan keluar perusahaan”.9 Menurut Harnoto sebagaimana dikutip dalam 

buku Sopiah, turnover intention ditandai oleh berbagai hal yang menyangkut 

perilaku karyawan, antara lain: absensi yang meningkat, mulai malas kerja, 

 
7 Sopiah dan Mamang Sangadji, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. (Yogyakarta: 

CV Andi Offset, 2018), hlm. 208. 
8 Ibid, hlm. 209. 
9 Ibid, 
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naiknya keberanian untuk melanggar tata tertib kerja, keberanian untuk 

menentang atau proses kepada atasan, mauoun keseriusan untuk menyelesaikan 

semua tanggung jawab karyawan yang sangat berbeda dari biasanya”.10 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, kurangnya perhatian 

terhadap permasalahan ini mengakibatkan tidak ditemukannya rumusan 

penyebab terjadinya turnover secara jelas, sehingga dibutuhkan suatu penelitian 

yang membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan karyawan ingin 

berpindah dari perusahaan Pro.Art Production. Dengan begitu penulis sangat  

tertarik untuk melakukan penelitian ini, dengan melakukan pendekatan 

terhadap karyawan yang sudah keluar dari perusahaan Pro.Art Production, 

dengan masalah yang sedang terjadi mengenai “Analisis Faktor-faktor 

Turnover Intention Karyawan Wedding Organizer pada Perusahaan 

Pro.Art Production  di Tasikmalaya”. 

B.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah penelitian di atas, dapat dirumuskan bahwa 

turnover intention dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Maka rumusan 

masalah dalam penelitian tersebut adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan 

turnover intention pada karyawan perusahaan Pro.Art Production di 

Tasikmalaya? 

 
10Ibid, 



8 

 

 

C. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk menjawab faktor apa yang menyebabkan turnover intention pada 

karyawan wedding organizer di perusahaan Pro.Art Production Tasikmalaya. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun  penelitian ini dibuat dengan harapan agar penelitian ini berguna 

bagi semua pihak, antara lain: 

1. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi 

sumber informasi bagi perkembangan akademik khususnya Program Studi 

Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

2. Manfaat Praktis 

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dalam mengelola sumber daya 

manusia terutama mengenai turnover intention di perusahaan Pro.Art 

Production, serta memberikan masukan dan tambahan informasi bagi  

Perusahaan Pro.Art Production. 

3. Manfaat Umum 

a. Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai pembelajaran dan 

pengetahuan.  

b. Bagi penulis dapat menambah wawasan berfikir, dan meningkatkan 

ilmu pengetahuan mengenai faktor- faktor yang mempengatuhi  

turnover intention di perusahaan Pro.Art Production.  Serta 
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memperdalam pemahaman sebagai bekal penulis di masa yang akan 

datang. 


