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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan bisnis pada era globalisasi ini tidak dapat dipungkiri lagi. 

Setiap perusahaan dituntut untuk selalu berusaha keras dalam berinovasi terhadap 

produk maupun jasanya agar mampu bertahan dalam persaingan. Berkaitan 

dengan perkembangan bisnis tersebut, perusahaan yang ingin memenangkan 

persaingan tak lepas oleh sumber daya manusia yang memiliki kinerja serta 

keahlian (Bangun, 2012: 4). Oleh karena itu, jika perusahaan dapat memberikan 

kondisi kerja yang nyaman maka secara langsung akan tercipta para karyawan 

dengan tingkat kenyamanan kerja yang tinggi (Bangun, 2012: 11). Menciptakan 

kenyamanan kerja bagi karyawan sangat penting karena karyawan lebih percaya 

bahwa perusahaan memperhatikan dan peduli terhadap kinerja pekerjaannya dan 

karyawan tentunya lebih maksimal membantu perusahaan untuk memenangkan 

persaingan (Bangun, 2012: 12). Pada kenyataannya, kinerja suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh kondisi kerja serta perilaku karyawan di dalamnya. Salah satu 

bentuk perilaku karyawan yang menentukan kinerja suatu perusahaan adalah 

turnover intention (Susiani, 2014: 2634). Menurut Mahdi et al., (2012) Turnover 

intention adalah kecenderungan niat karyawan untuk berhenti dari pekerjaannya 

secara sukarela menurut pilihannya sendiri. Keputusan karyawan meninggalkan 

perusahaan inilah yang menjadi masalah besar bagi perusahaan. 
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Karyawan yang memiliki keahlian dan semangat kerja yang tinggi sangat 

rentan untuk pindah kerja (Sianipar dan Haryanti, 2014: 99). Para karyawan selalu 

diiming-imingi dan dijanjikan akan mendapatkan gaji yang tinggi. Misalnya 

menurut Sulasmi (2012) dalam hal pemberian gaji, yang mana perusahaan pesaing 

menjanjikan gaji yang memuaskan, padahal dalam kenyataannya gaji yang 

diterima jauh dari kata memuaskan dan karyawan tidak bisa melakukan apa pun 

terkait hal ini karena sedari awal perusahaan memang tidak memberikan batasan 

jelas mengenai gaji yang memuaskan. 

Perusahaan yang bergerak di bidang food&beverage bernama Ndower 

House pertama didirikan pada tahun 2012 oleh mahasiswa Universitas Ciputra, 

Surabaya. Ndower House bukanlah perusahaan yang pertama dalam bisnis kuliner 

ini. Beberapa perusahaan sudah menawarkan menu mie dari berbagai tingkat 

kepedasan salah satunya Mie Setan. Produk yang Ndower House tawarkan di 

antaranya Mie Kosong (cabe 0), Mie Biasa  (Cabe 5), Mie Asyik (Cabe 15), Mie 

Pusing (Cabe 25), Mie Kobong (Cabe 35), Mie Keselek (Cabe 45), Mie Sarap 

(Cabe 55), dan Mie Ndower (Cabe 65). Perusahaan mendirikan kedai di 

Mandailing Uc Walk dan membuka cabang di Denpasar, Bali pada bulan 

November 2013. Perusahaan menganalisa bahwa kedai di Mandailing kurang 

menguntungkan karena terdapat batasan gerak dalam ruang kerja sehingga 

perusahaan memutuskan untuk menutup kedai dan mengembangkan di Bali. 

Selama ini perusahaan sudah mengikuti beberapa pameran di Surabaya dan Bali. 

Pada tahun 2013 Ndower House membuat sebuah inovasi yaitu mie yang terbuat 

dari bahan dasar sawi hijau tanpa bahan pewarna. Ndower House juga 
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memberikan beberapa promosi untuk lebih memperkenalkan produk secara luas. 

Promosi tersebut antara lain beli 5 porsi mie dapat gratis 1 mie, membuat stample 

card (Jika sudah terisi penuh sebanyak 10 kolom, konsumen mendapatkan gratis 1 

mie. Jika sudah mengumpulkan 3 stample card (tidak ada batasan waktu), 

konsumen mendapatkan hadiah menarik dari Ndower House), kompetisi makan 

Mie Ndower tercepat, dan promosi bagi konsumen yang berulang tahun. 

Target pasar produk Ndower House adalah semua kalangan yang gemar 

makan pedas. Keunggulan dari produk Ndower House adalah mie yang tidak 

terbuat dari bahan kimia dan dilengkapi sambal yang memiliki tingkat kepedasan. 

Perusahaan menggunakan mie tanpa bahan pengawet karena mengutamakan 

kesehatan. 

Berkaca pada ide bisnis yang telah dijalankan, Ndower House 

berkesempatan mewawancarai 3 mantan karyawan Ndower House dan perusahaan 

mendapatkan keluhan yang dialami selama karyawan tersebut bekerja. Hasil 

wawancara ditunjukkan dalam Tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1 Hasil Wawancara Dengan Mantan Karyawan Ndower House 

No Nama Karyawan Keluhan 

1 Arief - Gajinya sedikit. 

- Tanggung jawabnya terlalu besar. 

2 Ferry - Kondisi kerja yang kurang nyaman. 

- Tidak berani mengemban tugas yang diberikan (contoh: tidak 

mau membawa uang kas karena takut uangnya hilang). 

3 Surya - Kondisi kerja yang kurang nyaman. 

- Balik ke Surabaya kerja dekat rumah. 

Sumber: Data Internal Ndower House yang Telah Diolah 

Tabel 1.1 menunjukkan hasil wawancara dengan mantan karyawan 

Ndower House. Mayoritas keluhannya adalah: 
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1. Ketakutan karyawan mengemban tanggung jawab yang diberikan oleh 

perusahaan. 

2. Rendahnya gaji yang diberikan oleh perusahaan. 

3. Kondisi kerja yang kurang kondusif. 

Pada rentang waktu 15 bulan periode November tahun 2013 sampai 

dengan Februari 2015, Ndower House telah kehilangan 3 pegawai dimana 

masing-masing hanya bertahan kerja selama 5 bulan. Turnover intention yang 

tinggi mengakibatkan organisasi tidak efektif karena perusahaan kehilangan 

karyawan yang berpengalaman dan perlu melatih kembali karyawan baru 

sehingga perlu mengeluarkan biaya untuk mencari dan memberikan pelatihan 

kepada karyawan baru (Kucoro, 2014). Adanya masalah-masalah tersebut dapat 

dikatakan sebagai bumerang bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis. Perlu 

diketahui, dilihat dari pertumbuhan sektor perdagangan hotel dan restoran (PHR) 

di Bali, persentase pada tahun 2012 adalah 5,44%, meningkat pada tahun 2013 

dan 2014 masing-masing 5,74% dan 6,48% (Antaranews, 2014) dan jumlah 

restoran di Bali pada tahun 2013 adalah 1069 (Badan Pusat Statistik, 2014). Jika 

dilihat dari presentase dan jumlah restoran tersebut peluang orang mencari kerja 

yang lebih bagus sangat tinggi karena terdapat banyak restoran baru yang pastinya 

membutuhkan banyak karyawan baru. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis perlu untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut untuk menganalisis turnover intention karyawan pada 

perusahaan Ndower House. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana turnover intention karyawan yang ada di Ndower House? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk menjelaskan turnover intention karyawan yang ada di Ndower 

House. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis 

Mengetahui faktor apakah yang mengakibatkan terjadinya turnover 

intention karyawan yang ada di Ndower House. Setelah mengetahui 

faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya turnover intention, 

diharapkan dapat membuat strategi untuk mengurangi turnover intention 

pada perusahaan Ndower House dan juga bermanfaat untuk meningkatkan 

kualitas kinerja karyawan yang berdampak kepada kemajuan kinerja 

perusahaan Ndower House.  

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih 

dalam kepada pembaca mengenai analisis turnover intention. Selain itu, 

hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah sumber referensi di 

perpustakaan Universitas Ciputra, Surabaya. 
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1.5 Lingkup Permasalahan 

Lingkup permasalahan yang dibahas adalah turnover intention karyawan 

pada perusahaan Ndower House. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan 

untuk mengetahui turnover intention karyawan pada Ndower house dan 

mengurangi turnover intention dengan menciptakan kondisi kerja yang nyaman 

bagi para karyawan serta meningkatkan kinerja karyawan yang berdampak pada 

kemajuan kinerja perusahaan Ndower House. Data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini yaitu periode waktu November 2013 – Februari 2015. 


