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1.1. Latar Belakang Masalah 

Dili Institute of Technology (DIT) adalah salah satu institusi 

perguruan tinggi (swasta)  di Timot-Leste, institusi ini didirikan di Dili 

pada tanggal 10 Mei 2002, para pendirinya teridiri dari enam orang, 

dan dua diantaranya adalah Rektor DIT sekarang (Stanislau Sousa 

Saldanha) dan Rektor pertama Joao Cancio Freitas (Menteri 

Pendidikan Timor-Leste untuk periode 2007 – 2012). Berstatus 

sebagai sebuah organisasi yang baru beridiri pada waktu itu, tentu saja 

menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan seperti; masalah 

keuangan, keterbatasan sumber daya manusia,  serta kekurangan 

fasilitas penunjang dalam proses belajar mengajar. Dengan kondisi 

seperti itu sangat diperlukan suatu komitmen kerja dari karyawan pada 

organisasi, dan secara sadar organisasi menuntut setiap individu yang 

terlibat secara langsun dalam institusi itu untuk bekerja keras dengan 

segenap kemampuan yang dimiliki.  

Dengan visi (DIT) ingin menjadi sebuah institusi pendidikan yang 

cukup dikenal di Timor-Leste dan dapat diakui secara internasional, 

maka dalam implementasinya setiap karyawan dari atasan sampai 

bawahan dituntut untuk bekerja sebagai sebuah tim tanpa melihat tugas 

kerja dari masing-masing karyawan (job scription). Setelah tahun 

2010, DIT secara institusional dinyatakan terakreditasi melalui sebuah 

badan akreditasi internasional, maka terjadilah peningkatan jumlah 



mahasiswa baru dalam beberapa tahun terakhir. Perekrutan staf 

akademik maupun nonakademi pun dilakukan guna mengisi berbagai 

posisi yang dibuuhkan. Namun demikian fenomena turnover karyawan 

menjadi warna permasalahan tersendiri dalam proses pengembangan 

institusi itu.  

Turnover karyawan sudah dan terus menjadi ancaman jika tidak 

diantisipasi pihak manajemen. Antisipasi berupa pemberian 

kompensasi antara lain upah dan tujangan yang selama ini belum 

diterapkan secara maksimal telah menimbulkan keresahan dan 

kekecewaan pada masing-masing karyawan yang merasa dirinya telah 

memberikan yang terbaik untuk institusi. Apalagi dengan gencarnya 

pengembangan staf dan dosen, dalam hal ini pemberian studi lanjut 

pada jenjang pendidikan S2 dan S3 terus diupayakan. Di sisi lain 

seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa, manajemen DIT belum 

menerapkan sebuah sistem kompensasi yang memadai untuk 

mempertahankan staf-staf yang telah dikaderisasi, hal ini menjadi 

ancaman serius pada masa kini maupun pada masa yang akan datang.  

Mengacu pada kasus tahun 2007, ada 3 orang mahasiswa beserta 

dosennya (dari fakultas teknik) ketika diberi kesempatan melakukan 

studi komparasi di Australia, setelah kembali mereka justru 

membentuk satu jaringan kerja dengan manajemen tersendiri. Kasus 

lainnya adalah pada tahun 2010 salah satu cabang pusat pelatihan 

(Building Construction) DIT di Distrik Baucau (sektor Timur) dengan 

4 orang staf profesional memisahkan diri dari organisasi induk (DIT) 

dengan alasan gaji dan upah yang mereka terima tidak sesuai dengan 



pengetahuan dan kinerja mereka. Kedua catatan kasus diatas belum 

termasuk dengan kasus-kasus lainnya, sehingga tercatat sejak tahun 

2004 – 2010 jumlah karyawan/staf dosen yang meninggalkan atau 

keluar dari DIT berjumlah kurang lebih 25 orang. Hal ini terjadi 

karena faktor kondisi lingkungan kerja eksternal, terutama keberadaan 

LSM-LSM internasional dengan menerapkan gaji dan upah serta 

sistem kompensasi lainnya yang berstandar intenasional. Sedangkan 

faktor lainnya adalah keterbatasan finansial menjadi hambatan terbesar 

pada organisasi-organisasi lokal umumnya dan khususnya DIT, 

organisasi-organisasi lokal sering dijadikan sebagai batu loncatan bagi 

setiap orang ketika menunggu datangnya peluang kerja yang lebih 

baik. 

Dengan perubahan yang terus diupayakan, masalah tingkat 

turnover karyawan, serta isu-isu turnover intention merupakan suatu 

fenomena yang sangat ditunggu dalam kajian-kajian literatur yang 

bermanfaat, dalam konteks organisasi (institusi-institusi pendidikan) 

maupun instansi-instansi pemerintah di Timor-Leste. Sehingga penulis 

menganggap perlu untuk melakukan penelitian dalam organisasi ini 

untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab turnover karyawan pada 

Dili Institute of Technology (DIT).  

Kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh kondisi dan 

perilaku karyawan yang dimiliki organisasi tersebut. Fenomena yang 

seringkali terjadi adalah kinerja suatu organisasi yang telah demikian 

bagus dapat dirusak, baik secara langsung maupun tidak, oleh berbagai 

perilaku karyawan yang sulit dicegah. Salah satu bentuk perilaku 



karyawan tersebut adalah keinginan berpindah  (turnover intentions) 

yang berujung pada keputusan karyawan untuk meninggalkan 

pekerjaannya. Dengan terjadinya turnover  pada organisasi, akan 

semakin banyak menimbulkan berbagai potensi biaya, baik itu biaya 

pelatihan yang sudah diinvestasikan pada karyawan, tingkat kinerja 

yang mesti dikorbankan, maupun biaya rekrutmen dan pelatihan 

kembali (Suwandi dan Indriantoro 1999). Dalam organisasi-organisasi 

yang baru berdiri kasus turnover harus diupayakan supaya tingkat 

turnover tersebut tidak terlalu tinggi atau bahkan tidak boleh terjadi, 

sehingga organisasi dapat memanfaatkan atau keuntungan atas 

peningkatan kinerja dari karyawan untuk kepentingan organisasi.  

Turnover intentions harus disikapi sebagai suatu fenomena dan 

perilaku manusia yang penting dalam kehidupan organisasi dari sudut 

pandang individu maupun sosial, mengingat bahwa tingkat keinginan 

berpindah karyawan tersebut akan mempunyai dampak yang cukup 

signifikan bagi organisasi dan individu yang bersangkutan (Suartana 

2000). Saat ini tingginya tingkat turnover intention telah menjadi 

masalah serius bagi banyak organisasi. Bahkan beberapa manajer 

personalia mengalami frustrasi ketika mengetahui bahwa proses 

perekrutan yang telah berhasil menjaring staf yang dapat dipercaya dan 

berkualitas pada akhirnya ternyata menjadi sia-sia karena staf yang 

baru direkrut tersebut telah memilih pekerjaan di perusahaan lain. 

Berbagai penelitian yang telah dilakukan, mengidentifikasikan 

berbagai faktor yang mempengaruhi turnover. Secara umum, hasil dari 

berbagai penelitian tersebut menyarankan bahwa budaya organisasi, 



peluang karir, sistem kompensasi, dan komitmen organisasional 

merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi terjadinya  tingkat 

turnover. 

Komitmen organisasional merupakan cerminan bagaimana 

seorang individu telah memiliki tingkat kepercayaan dan menerima 

serta terikat dengan tujuan organisasi. Seorang yang memiliki 

komitmen terhadap organisasi berarti tidak akan memeliki keinginan 

untuk keluar dari organisasi dimana ia bekerja. Karyawan yang 

memiliki komitmen terhadap organisasi biasanya didukung dengan 

berbagai alasan yang ada. Alasan-alasan ini menyangkut tiga 

komponen komitmen yang pertama yaitu komitmen afektif; berkaitan 

dengan emosional, identifikasi, dan keterlibatan karyawan di dalam 

suatu organisasi, yang kedua komitmen berkesinambungan 

(continuance); persepsi karyawan tentang kerugian yang akan dihadapi 

jika meninggalkan perusahaan, dan yang terakhir komitmen normatif; 

merupakan perasaan karyawan tentang kewajiban yang harus dia 

berikan kepada perusahaan. Hasil penelitian Andini (2006), pada 

Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang menunjukkan 

bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap turnover intention. 

Menurut Ali dan Kristiani (2006), yang dikutip Tobin (2010) 

dalam penelitiannya pada perawat di sebuah rumah sakit menegaskan 

bahwa terjadinya turnover disebabkan oleh tidak adanya kompensasi 

yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan, sehingga 

menimbulkan keinginan karyawan untuk pindah kerja, terutama pada 

rumah sakit swasta. Lebih lanjut Ali dan Kristiani (2006), memaparkan 



sebuah hasil Studi di Belanda yang dilakukan oleh WHO terhadap 

perpindahan dokter dan perawat internasional, menunjukkan bahwa 

dokter dan perawat berusaha pindah karena tidak ada jaminan 

kompensasi yang bisa memperbaiki situasi profesional dan finansial 

mereka.  

Mengacu pada apa yang dikatakan Robbin (1998) menyatakan 

bahwa budaya organisasi yang kuat memeliki pengaruh yang cukup 

kuat dan berpengaruh besar terhadap perilaku karyawan dan secara 

langsun mengurangi turnover, begitu pun sebaliknya. Sehingga 

karyawan memandang pekerjaaan bukan sebagai beban atau kewajiban 

tetapi sarana berkarya dan mengembangkan diri, karena seseorang 

karyawan diharapkan mampu menjiwai pekerjaannya serta bekerja 

dengan pikiran dan hati bila karyawan itu mampu menerima nilai-nilai 

utama organisasi seutuhnya (dalam Novliadi, 2008). Maka hasil 

penelitian Novliadi, membuktikan bahwa budaya organisasi yang kuat 

memeliki pengaruh yang cukup kuat dan berpengaruh besar terhadap 

perilaku karyawan dan secara langsung mengurangi turnover.  

Menurut Fubrin yang dikutip Hasibuan (2006), menyatakan 

peluang pengembangan karir adalah aktivitas yang membantu 

karyawan merencanakan masa depan karir mereka di perusahaan atau 

organisasi agar karyawan dan organisasi dapat mengembangkan diri 

secara maksimum (dalam Dalimunthe, 2008). Dalam sebuah kajian 

yang dipaparkan oleh Kristanto (2008) dalam menyimpulkan bahwa 

perubahan paradigma di bidang praktek-praktek manajemen sumber 

daya manusia, khususnya mengenai karir di masa kini telah mengalami 



perubahan. Lebih lanjut Kristanto (2008) menceriterakan Indonesia 

sejak terjadi krisis tahun 1997 mengakibatkan banyak perusahaan yang 

collapse, sehingga banyak karyawan berkualitas yang keluar dan 

mencari  kerja di tempat lain, karena suatu kondisi perusahaan yang 

sedang dalam keadaan sakit akan mempengaruhi keinginan kuat setiap 

karyawan yang ingin mengembangkan karinya. Jadi peluang karir 

adalah salah satu faktor yang mempengaruhi turnover pada sebuah 

organisasi atau perusahaan.  

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk 

menguji kembali beberapa variabel independen seperti budaya 

organisasi, peluang karir, dan sistem kompensasi terhadap komitmen 

organisasi dan dampaknya terhadap turnover intention, karena dalam 

konteks Timor-Leste masih jarang diteliti, sehingga penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah hasil penelitian di negara lain juga 

berlaku untuk Timor-Leste. 

 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana budaya organisasi berpengaruh terhadap turnover 

intention? 

2. Bagaimana peluang karir berpengaruh terhadap turnover 

intention? 

3. Bagaimana kompensasi berpengaruh terhadap turnover 

intention? 



4. Bagaimana komitmen organisasi menjadi faktor yang 

memediasi budaya organisasi, peluang karir, dan sistem 

kompensasi terhadap turnover intention? 

 

1.3. Tujuan 

1. Untuk mengetahui budaya organisasi berpengaruh terhadap 

turnover intention. 

2. Untuk mengetahui peluang karir berpengaruh terhadap 

turnover intention. 

3. Untuk mengetahui kompensasi berpengaruh terhadap turnover 

intention. 

4. Untuk mengetahui komitmen organisasi menjadi faktor yang 

memediasi budaya organisasi, peluang karir, dan sistem 

kompensasi terhadap turnover intention. 

 

1.4. Manfaat  

1.4.1. Bagi Akademisi 

Jika hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh 

positif langsung antara budaya organisasi dan turnover intention, maka 

penelitian ini akan mendukung penelitian yang dilakukan Novliadi 

(2008), yang menekankan bahwa budaya organisasi berpengaruh 

positif terhadap turnover intention. 

Jika hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh 

positif langsung antara peluang karir dan komitmen organisasi, maka 

penelitian ini akan mendukung penelitian yang dilakukan Risambessy 



(2010), ditekankan bahwa peluang pengemban karir sangat 

berpengaruh pada turnover intention. 

Jika hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh 

positif langsung antara sistem kompensasi dan komitmen organisasi, 

maka penelitian ini akan mendukung penelitian yang dilakukan Ali 

dan Kristiani (2006), yang dikutip Tobin (2010), yang menekankan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari sistem kompensasi 

turnover intention. 

Jika hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh 

positif langsung antara komitmen organisasi dan turnover intention, 

maka penelitian ini akan mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Andini (2006), yang menekankan bahwa komitmen karyawan pada 

organisasi sangat berpengaruh terhadap turnover intention. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Akan memberikan masukan pada setiap organisasi baik instansi 

pemerintah maupun organisasi swasta, khususnya bagian HRD bahwa 

dalam proses perekrutan terhadap karyawan baru, perlu 

memperhatikan aspek komitmen karena komitmen karyawan adalah 

faktor yang paling dan harus diprioritaskan supaya dapat mencegah 

masalah turnover intention sebagaimana telah terjadi. 

 

 

 


