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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada saat sekarang ini di Indonesia penurunan tingkat perekonomian pada 

bidang tekstil begitu terasa dikarenakan adanya pesaing-pesaing yang mengimpor 

dan impor ilegal dari negara-negara lain seperti Cina, Korea, Jepang, Taiwan, dan 

Hongkong ( www.Liputan6.com). 

Masuknya produk tekstil impor ini membuat beban perusahaan semakin berat 

karena harga-harga produk impor dari negara-negara tersebut jauh lebih murah 

dibandingkan dengan harga produk dalam negeri sehingga para penjual produk 

tekstil memilih untuk menjual produk impor yang bermerek dengan harga yang 

murah dan memilih untuk tidak menjual produk dari dalam negeri. Hal ini 

mengakibatkan 50.000 perajin tekstil dari sekitar 150 industri kecil dan menengah 

(IKM) di wilayah Majalaya, Bandung terancam sehingga pada awal 2009 

diperkirakan  sekitar 70.000 tenaga kerja terancam terkena pemutusan hubungan 

kerja (www.kompas.com) 

Terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah merupakan alasan yang sangat 

realistis sebagai wujud efisiensi dari perusahaan yang mulai kehabisan order. 

(www.liputan6.com). Kenyataan ini juga dialami oleh PT Kawi Mekar sebuah pabrik 

tekstil yang berada di Bandung. Oleh karena adanya persaingan oleh pabrik lain dan 

kurangnya order maka demi efisiensi pemutusan hubungan kerjapun dilakukan. Pada 

tahun 1976 jumlah karyawan mencapai 300 orang sedangkan sekarang hanya tinggal 

50 orang. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak manajemen PT 

Kawi Mekar (5 Oktober 2009), pihak manajemen menyadari bahwa itu adalah masa 

lalu yang begitu terpuruk yang mengakibatkan moral para karyawannya sekarang 

menjadi down akibat melihat rekan-rekan sekerjanya (terdahulu) terkena pemutusan 

hubungan kerja dan hal ini membuat mereka melihat bahwa di perusahaan itu tidak 

ada lagi harapan sehingga (intent to leave) keinginan untuk keluar  tinggi. PT Kawi 

Mekar menyadari bahwa karyawan merekalah yang berkontribusi dan membuat 

perusahaan itu ada sampai sekarang, sehingga PT Kawi Mekar berusaha untuk 

meningkatkan kembali moral dan kepercayaan mereka dengan berusaha memberikan 

mereka kepuasan kerja yang tinggi sehingga tingkat intent to leave akan berkurang. 

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Intent to Leave di PT Kawi 

Mekar” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Peneliti mengidentifikasikan dalam penelitian ini adalah menguji bagaimana 

pengaruh kepuasan kerja terhadap intent to leave. Pengaruh yang dimaksud dalam 

rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepuasan kerja di PT Kawi Mekar? 

2. Bagaimana intent to leave di PT Kawi Mekar? 

3. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap intent to leave di PT Kawi 

Mekar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kepuasan kerja di PT Kawi Mekar 

2. Mengetahui intent to leave di PT Kawi Mekar 

3. Mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap intent to leave di PT Kawi 

Mekar 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian “ Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Intet to Leave” 

adalah: 

1) Bagi Penulis 

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan serta mengetahui 

seberapa besar pengaruh kepuasan kerja terhadap intent to leave di PT Kawi 

Mekar. 

2) Bagi PT Kawi Mekar 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan   

sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam meningkatkan kemajuan 

perusahaan. 

3) Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian 

mendatang. 
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1.5. Sistematika Laporan Penelitian 

Berikut merupakan penyajian laporan penelitian yang akan dilaporkan : 

BAB 1  Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah,      

tujuan masalah, manfaat penelitian, waktu dan tempat penelitian serta 

sistematika penulisan laporan penelitian. 

BAB 2 Landasan teori yang terdiri atas konstruk-konstruk penelitian dan sifat 

hubungan antar stripkonstruk, serta hipotesis yang diajukan berdasarkan 

literature atau penelitian sebelumnya. 

BAB 3 Metode penelitian yang terdiri atas sample dan prosedur penelitian, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variable, serta 

metode analisis data. 

BAB 4 Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil pengumpulan data, 

profil responden, hasil pengujian validitas, reliabilitas, hipotesis serta 

berbagai pembahasan hasil-hasil penelitian tersebut. 

BAB 5 Penutup yang terdiri atas simpulan, implikasi penelitian, keterbatasan 

penelitian, serta saran untuk penelitian mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 




