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INTISARI 

Penelitian ini membahas upaya perusahaan untuk menurunkan tingkat Turnover 

intention atau minat karyawan untuk keluar dari perusahaan pada industri Digital 

Business Process Outsourcing (BPO) dikarenakan hal tersebut perlu menjadi 

perhatian bagi perusahaan karena tingginya turnover di dalam suatu perusahaan 

dapat mengganggu aktifitas, produktifitas perusahaan tersebut dan tujuan yang 

sudah ditetapkan perusahaan. Selain itu turnover juga dapat menimbulkan 

ketidakstabilan dan ketidakpastian terhadap kondisi tenaga kerja. Berdasarkan hal 

tersebut, peneliti melihat terdapat suatu kebutuhan untuk meneliti lebih lanjut 

hubungan antara Quality of worklife, Job Satisfaction, Innovative Technology Skil 

dan  Turnover intentions karyawan pada industri Digital Business Process 

Outsourcing (BPO) Berdasarkan hasil pengujian kelima hipotesis, maka 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dapat dijawab. Bahwa Turnover 

Intention dipengaruhi oleh Quality of worklife, Job Satisfaction, dan Innovative 

Technology Skil. Oleh karena itu, untuk menurunkan tingkat turnover intention 

maka manajemen perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan karyawan 

dalam bekerja dan juga meningkatkan kualitas yang diberikan kepada karyawan. 

Berdasar pada kajian teori yang mendalam dan kritis, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana menurunkan tingkat turnover intention karyawan 

pada PT. Transcosmos Indonesia Cabang Semarang”. Sedangkan pertanyaan 

penelitian ini adalah (a) Bagaimana pengaruh Quality Of Worklife terhadap 
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Turnover Intentions, (b) Bagaimana pengaruh Innovative Technology Skil terhadap 

Turnover Intentions, (c) Bagaimana pengaruh Quality Of Worklife terhadap Job 

Satisfaction, (d) Bagaimana pengaruh Innovative Technology Skil terhadap Job 

Satisfaction, (e) Bagaimana pengaruh Job Satisfaction terhadap Turnover 

Intentions. Objek penelitian ini adalah karyawan PT. Transcosmos Indonesia 

Cabang Semarang. Metode pengambilan sampel menggunakan metode probability 

sampling dengan teknik Simple Random Sampling. Pada metode ini sampel 

diperoleh secara acak tanpa memperhatikan strata populasi. Pengumpulan data 

menggunakan penyebaran kuesioner dan wawancara. Analisis data menggunakan 

SPSS 20.0 dengan hasil Quality Of Worklife berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Turnover Intention artinya jika kualitas kehidupan pekerjaan yang 

diberikan oleh perusahaan semakin tinggi maka tingkat keinginan karyawan untuk 

meninggalkan perusahaan akan menurun dibangun oleh indikator – indikator 

Quality Of Worklife yang mencakup: kompensasi yang mencukupi dan adil, kondisi 

kerja yang aman dan sehat, pengembangan kapasitas manusia, peluang di masa 

yang akan datang untuk terus berkembang dan sekuriti, integrasi sosial dalam 

organisasi kerja, konstitusionalisme dalam organisasi kerja, ruang hidup total, 

relevansi sosial kehidupan kerja. Kemudian adanya pengaruh positif dan signifikan 

antara Innovative Technology Skil terhadap Turnover Intention artinya jika 

Teknologi inovatif yang digunakan oleh perusahaan semakin sedikit perubahannya 

dan lebih mudah dipahami maka tingkat keinginan karyawan untuk meninggalkan 

perusahaan akan menurun dibangun oleh indikator – indikator Innovative 
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Technology Skil yang mencakup: Perubahan Teknologi Informasi, pemimpin 

komunikatif dalam perubahan Teknologi Informasi, stabilitas Teknologi Informasi, 

ekspresi kesiapan terhadap perubahan Teknologi Informasi, penilaian strategi 

Teknologi Informasi, pemindahan posisi secara paksa. Kemudian yang terakhir Job 

Satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap Turnover Intention artinya 

jika kepuasan yang didapatkan karyawan tersebut terpenuhi dan tentunya sesuai 

dengan ekspektasi maka tingkat keinginan atau niat karyawan untuk meninggalkan 

perusahaan akan menurun dibangun oleh indikator – indikator Job Satisfaction 

yang mencakup: Gaji, tugas pekerjaan, peluang Promosi, adanya pengawasan, 

rekan. 

 

  



xi 
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motivasi kepada penulis agar selalu semangat dan pantang menyerah dalam 

menyusun usulan penelitian skripsi ini. 
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teman-teman  manajemen  angkatan  tahun  2018 Unissula, terima kasih 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa usulan penelitian skripsi ini masih 

memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, baik dalam materi 

maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan 
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xiii 

 

 

 

masa yang akan datang. Semoga usulan penelitian skripsi ini dapat memberikan 

banyak manfaat baik bagi penulis maupun para pembaca pada umumnya. 
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para pembaca ada umunya. Semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah 

disisi-Nya, Aamiin. 
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