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PENDAHULUAN 

Dalam sebuah organisasi, tingginya tingkat Turnover Intention telah menjadi masalah serius 

bagi perusahaan. Bahkan beberapa manajar HRD mengalami frustasi ketika mengetahui 

bahwa proses rekrutmen yang berhasil mendapatkan karyawan baru yang dapat dipercaya 

dan berkualitas pada akhirnya sia-sia karena karyawan yang baru direkrut tersebut memilih 

pekerjaan di perusahaan. Turnover Intention tersebut harus diupayakan oleh perusahaan agar 

tidak terlalu tinggi, agar perusahaan juga mendapatkan kesempatan memperoleh manfaat 

dari karyawan. Karena semakin tinggi Turnover Intention di suatu perusahaan, maka 

semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan, baik biaya pelatihan yang diinvestasikan 

kepada karyawan, maupun biaya rekrutmen. Keputusan untuk berpindah kerja biasanya 

merupakan salah satu pilihan terakhir bagi karyawan jika dia mendapati kondisi kerjanya 

tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Adanya Turnover Intention tidak hanya 

menghilangkan bakat organisasi, tetapi juga menghambat kelancaran organisasi ( Hom et al., 

2017; Lee et al., 2017; Shaw & Hauskncht, 2017).  

Tingkat keinginan karyawan yang tinggi untuk meninggalkan pekerjaan atas keinginan 

sendiri, dapat berdampak negatif terhadap efektivitas dan keberhasilan suatu organisasi 

secara keseluruhan (Anvari et al., 2014 ; Han et al., 2016; Holtom, et al., 2016; Zheng & 

Lamond, 2010). Selain itu, organisasi takut kehilangan karyawan yang sangat terampil dan 

cakap, sementara karyawan yang tetap dengan perusahaan mungkin saja ada di sana karena 

mereka tidak dapat mengamankan pekerjaan di tempat lain (Juhdi et al., 2013; Nadiri & 

Tanova, 2010; Tanova & Holtom, 2008). Kehilangan karyawan yang baik dan memiliki 

keterampilan yang mumpuni dapat berakibatkan pada hilangnya keunggulan kompetitif 

sebuah organisasi karena kerugian ini dapat menurunkan moral, mengurangi produktivitas 

dan kualitas (Duxbury & Halinski, 2014; Holtom & Burch, 2016; Juhdi et al., 2013). 

Pelatihan adalah bagian dari salah satu kunci keberhasilan organisasi (Tharenou et al, 2007), 

dan diperlukan jika organisasi ingin tetap adaptif, kompetitif, berinovasi, aman, dan ingin 

mencapai tujuan strategis mereka (Salas et al, 2012). Akibatnya, perusahaan 

menginvestasikan biaya miliaran dolar setiap tahun dalam pelatihan karyawan  (Patel et al, 

2010). 

Pada penelitian sebelumnya menunjukan bahwa kepuasan pelatihan mengurangi turnover 

intention  (Joung et al., 2010 ; Owens et al., 2006),  penelitian yang lebih baru telah 

melaporkan hunbungan positif antara pelatihan dan Turnover Intention (Zheng & Lamond, 

2010). Selain itu, banyak penelitian telah melaporkan bahwa belum ada studi yang 

menyatakan bahwa antara pelatihan dan niat karyawan untuk meninggalkan perusahaan 

(Zheng & Wong, (2007).  Meskipun demikian, ada penelitian yang menyelidiki sifat konflik 

antara pelatihan dan pindah kerja (Cheng & Waldenberger, 2013). 

Organizational Citizenship Behavior dapat dijadikan salah satu strategi dalam upaya 

peningkatan kemajuan organisasi terhadap kinerja karyawan (Kizilos et al., 2013 ; Snape & 

Redman, 2010). Perilaku inilah yang dapat merubah Organizational Citizenship Behavior 

menghasilkan sikap, tujuan, perilaku dan kinerja yang positif (Carpenter et al., 2014 ; 

Hoffman et al., 2007)  Khususnya, Organizational Citizenship Behavior mengurangi tingkat 

Turnover Intention (Lam & Podsakoff, 2009). Meskipun demikian, hubungan antara 
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kepuasan pelatihan, Organizatioanal Citizenship Behavior  dan Turnover Intention tetap 

belum diketahui. Organisasi yang mampu mengimplementasikan peluang pengembangan 

yang memadai dianggap dapat menciptakan perasaan positif kepada karyawan serta merasa 

dihargai dan bertahan untuk bekerja lebih loyal pada perusahaan, serta mampu memberikan 

motivasi kepada seluruh karyawan sehingga dapat melampaui peran tugas dan tanggung 

jawabnya secara optimal.  

Namun demikian, penelitian ini memberikan beberapa kontribusi pada pelatihan yang masih 

ada, Organizational Citizenship Behavior dan turnover intention. Pertama, penelitian 

sebelumnya telah mengkuantifikasi konstruk studi dan atau penelitian dalam sistem 

pelatihan, ukuran pelatihan, jumlah uang yang dihabiskan untuk pelatihan dan lama dan 

durasi pelatihan formal (Bawa & Jantan, 2005; Gardner et al., 2011 ; Zheng & Lamond, 

2010 ; Zheng & Wong, 2007). Pada penelitian ini menguji hubungan kepuasan pelatihan, 

Organizational Citizenship Behavior dan Turnover Intention pada PT. Polymindo Permata - 

Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini yang diharapkan yakni sebagai berikut ; mengetahui 

hubungan kepuasan pelatihan terhadap Organizational Citizenship Behavior ; mengetahui 

hubungan kepuasan pelatihan terhadap turnover intention; menegtahui hubungan 

Organizational Citizenship Behavior terhadap kepuasan pelatihan. Diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi pada tataran teori/keilmuan manajemen organisasi dan juga 

memberikan implikasi managerial yang positif pada pengelolaan organisasi profit. 

 


