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PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan asset perusahaan yang
paling bernilai. Kualitas sumber daya manusia menentukan kinerja
dan eksistensi perusahaan di masa depan. Oleh karena itu
keberadaan karyawan dalam perusahaan penting mendapatkan
perhatian dari perusahaan agar karyawan merasa betah atau loyal
pada perusahaan. Salah satu industri yang berkembang pesat pada
dekade terakhir ini adalah hospitality industry (Batinic, 2013).
Peningkatan tren ditandai dengan tumbuhnya perusahaanperusahaan di hospitality industry sehingga persaingan antar
perusahaan semakin ketat, sementara itu jumlah tenaga kerja
professional di industri ini belum sebanding dengan jumlah
perusahaan yang membutuhkan.
Minimnya jumlah tenaga kerja professional di industri
hospitality
dibandingkan dengan kebutuhan
perusahaan
menyebabkan mudahnya karyawan professional untuk pindah ke
perusahaan lain yang lebih menjanjikan. Employee turnover telah
menjadi masalah utama pada hospitality industry (Chen et al., 2018)
sehingga menjadi urgen untuk mengkaji turnover karyawan.
Kebijakan perusahaan diarahkan untuk mengontrol keputusan
karyawan untuk tetap tinggal pada perusahaan. Turnover intention
menjadi perhatian penting bagi organisasi karena menjadi salah
satu prediktor dari employee turnover sehingga dianggap sebagai
hal yang negatif bagi kinerja organisasi dan daya saing
perusahaan.
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TEORI PERAN

Teori peran membahas salah satu sisi terpenting dalam
kehidupan sosial, yaitu karakteristik pola perilaku manusia atau
peran. Asumsi utama dalam teori ini menyatakan bahwa setiap
orang menempati posisi sosial yang berbeda-beda, dimana mereka
diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran yang dipahami
oleh dirinya sendiri dan orang lain (Biddle, 1986). Asumsi tersebut
berdasarkan atas fakta bahwa manusia memiliki perilaku yang
berbeda-beda dan dapat diprediksi berdasarkan identitas sosial
dan situasi sekitarnya. Oleh karena itu, terdapat tiga hal penting
dalam teori peran yang saling berhubungan, yaitu peran, posisi
sosial dan ekspektasi. Harapan merupakan sumber utama dari
peran, dimana harapan tersebut terbentuk dari pengalaman
tentang sebuah posisi sosial, dan setiap orang menyadari harapanharapan yang ditujukan pada dirinya.
A. Perspektif Dalam Teori Peran
Teori peran digunakan untuk membahas isu-isu dalam
penelitian sosiologi maupun psikologi sosial. Dalam penelitianpenelitian tersebut, teori peran dapat dibedakan berdasarkan
lima perspektif yang berbeda, yaitu: teori peran fungsional,
teori peran interaksi simbolik, teori peran struktural, teori
peran organisasi, dan teori peran kognitif.
1. Teori Peran Fungsional
Teori
peran dengan pendekatan fungsional
dipopulerkan oleh Linton (1936) dan ditelaah lebih lanjut
oleh Parsons (Parsons, 1951; Parsons dan Shils 1951). Secara
11
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SOCIAL EXCHANGE
THEORY

Social exchange theory (SET) merupakan teori yang tidak
berdiri sendiri. Teori ini mengacu pada beberapa pendekatan yang
memiliki perhatian yang sama terhadap bentuk (sikap)
penerimaan yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain,
serta bentuk timbal balik atas
penerimaan yang diberikan
tersebut, dimana hal ini digunakan sebagai dasar penentuan
untung-rugi dan memperkuat hubungan sosial dari pihak-pihak
yang terlibat, yang meliputi unsur kepercayaan, kekuasaan, serta
atribut struktural lainnya (Barbalet, 2017). Pendekatan-pendekatan
tersebut diambil dari sejumlah disiplin ilmu sosial, termasuk
antropologi (Befu, 1977), ilmu politik (Baldwin, 1978), psikologi
sosial (Thibaut dan Kelley, 1959), dan sosiologi (Homans, 1958,
1961; Blau, 1964).
A. SET dalam ilmu Sosiologi
SET adalah landasan teoritis utama dalam sosiologi
Amerika selama tahun 1970-an (Cook dan Emerson, 1978;
Emerson 1972, 1976), yang sebagian besar merujuk pada
pemikiran Homans (1958, 1961), Blau (1964). Pada tahun 1980an seiring dengan perkembangan analisis jaringan sosial di
Amerika (Granovetter, 1973, 1985; Cook dan Whitmeyer, 1992),
teori pilihan rasional (Coleman, 1986; Jasso, 1988) juga mulai
berkembang. Namun demikian, SET tetap menjadi bahasan
menarik bagi sosiolog dan ilmuwan sosial lainnya (Cropanzano
dan Mitchell, 2005; Zafirovski, 2005) yang mencakup beberapa
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FAKTOR-FAKTOR
PEMBENTUK
TURNOVER INTENTION

Pada konteks pembahasan ini, suasana kerja yang
diciptakan dari job characteristic dan working time membentuk
emosi berupa work-family conflict. Emosi karyawan membentuk
sikap berupa job satisfaction dan komitmen organisasional dan
selanjutnya dapat berimplikasi pada turnover intention. Dengan
demikian maka AET dapat melandasi pengaruh work-family conflict
terhadap turnover intention.
A. Job characteristics
Job characteristics adalah desain pekerjaan untuk
merestrukturisasi pekerjaan dengan tujuan menjadikannya
lebih menantang, memotivasi dan memuaskan bagi individu
(Loher et aI., 1985). Job characteristics model (JCM) berpendapat
bahwa karakteristik pekerjaan yang mengandung motivasi
secara intrinsik akan menghasilkan tingkat kepuasan kerja yang
lebih tinggi, serta hasil kerja positif lainnya, seperti peningkatan
kinerja dan penurunan hasil. Model ini diperkenalkan oleh
Hackman dan Oldham (1976), namun sebenarnya berasal dari
karya sebelumnya oleh Hackman dan Lawler (1971), yang
fokus pada lima karakteristik pekerjaan:
1. Skill variety, sejauh mana suatu pekerjaan membutuhkan
berbagai kegiatan yang berbeda dalam melaksanakan
pekerjaan, yang melibatkan penggunaan sejumlah
keterampilan dan bakat yang berbeda dari karyawan
tersebut.
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EXPLANATORY RESEARCH
PADA KAJIAN TURNOVER
INTENTION TERAPIS
SPA & WELLNESS

Buku ini ditulis dari sebuah penelitian yang bertujuan untuk
memberikan penjelazsan mengenai hubungan kausalitas (sebab
akibat) antar variabel melalui pengujian hipotesis sekaligus
melakukan eksplanasi yang menguji dan menganalisis pengaruh
job characteristics dan working time terhadap work-family conflict, job
satisfaction, organizational commitment, dan turnover intention.
Kajian ini memfokuskan pada terapis spa dan wellness
dengan status karyawan tetap. Jumlah popuasi sebesar 810 orang
terapis spa dan wellness dan sampel yang teramati adalah sejumlah
290 orang.
Kajian dalam buku ini memaparkan dari berbagai variable
dan sejumlah teori pendukung yang dipaparkan seperti berikut
ini.
A. Variabel dan Indikator Job Characteristics
Job characteristics merupakan pendekatan dalam
merancang pekerjaan yang menunjukkan bagaimana pekerjaan
dideskripsikan. Job characteristics adalah desain pekerjaan untuk
merestrukturisasi pekerjaan dengan tujuan menjadikannya
lebih menantang, memotivasi dan memuaskan bagi individu
(Loher et aI., 1985). Dalam penelitian ini, konteks Job
characteristics dinilai dari perspektif karyawan. Job characteristics
menunjukkan seberapa besar pengambilan keputusan yang
dibuat oleh karyawan menyangkut pekerjaannya dan seberapa
banyak tugas yang harus diselesaikan karyawan.
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PROFESIONALISME
TERAPIS SPA &
WELLNESS

Spa merupakan sebuah cara atau sistem penataan kesehatan
yang dilakukan dengan menggunakan media air, baik bersifat
pengobatan maupun perawatan
yang bertujuan untuk
mempertahankan kesehatan setiap individu dari berbagai
penyakit. Ciri khas dari proses spa terapi adalah menggunakan air
sebagai media pengobatan dan perawatan yang didukung
oleh pijat dan aromaterapi dari bahan-bahan alami. Kata spa
berasal dari bahasa latin solus per aqua yang memiliki arti upaya
kesehatan dengan memanfaatkan air. Secara etimologi menurut
kamus bahasa Inggris Meriem-Webster, kata spa berarti tempat
yang berair di kota kecil provinsi Belgia Liege, Belgia. Di kota spa
ini, ada sebuah mata air terkenal yang mengandung mineral dan
telah dikunjungi sejak abad ke-14, temperatur mata air panas
sekitar 32°C. Penggunaan spa sebagai sarana pengobatan telah
tercantum dalam suatu kepustakaan medis pada tahun 1500 SM
yang dikenal dengan judul Reg Veda yang berisi tentang
“perawatan dengan air untuk penyembuhan demam”. Secara lebih
rinci spa didefinisikan sebagai suatu cara penatalaksanaan
kesehatan dengan mempergunakan air dalam berbagai bentuk
untuk mengobati suatu penyakit atau untuk mempertahankan
kesehatan individu (Menelusuri Asal Usul spa, 2012,
www.conectique.com, 11 Maret 2012).
Bangsa Yunani telah mengenal spa sejak 377 SM. Hal ini
dibuktikan pula dengan adanya kegiatan mandi orang Yunani
jaman dahulu yang diyakini menjadi dasar prosedur perawatan
45
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PERSEPSI TERAPIS SPA &
WELLNESS TERHADAP
BERBAGAI VARIABEL SAMPAI
KE TURNOVER INTENTION

A. Status Perkawinan
Diketahui bahwa rata-rata variabel job characteristics
untuk responden yang menikah sebesar 4.201. Dengan
demikian rata-rata variabel job characteristics untuk responden
yang menikah berada dalam kategori sangat tinggi. Kemudian
job characteristics untuk responden yang tidak menikah sebesar
4.18. Dengan demikian rata-rata variabel job characteristics
untuk responden yang tidak menikah berada dalam kategori
tinggi, dan job characteristics untuk responden yang janda
sebesar 4.185. Dengan demikian rata-rata variabel job
characteristics untuk responden yang janda berada dalam
kategori tinggi.
Rata-rata variabel working time untuk responden yang
menikah sebesar 4.258. Dengan demikian rata-rata variabel
working time untuk responden yang menikah berada dalam
kategori sangat tinggi. Kemudian working time untuk responden
yang tidak menikah sebesar 4.167. Dengan demikian rata-rata
variabel working time untuk responden yang tidak menikah
berada dalam kategori tinggi, dan working time untuk
responden yang janda sebesar 4.17. Dengan demikian rata-rata
variabel working time untuk responden yang janda berada
dalam kategori tinggi.
Rata-rata variabel work-family conflict untuk responden
yang menikah sebesar 3.023. Dengan demikian rata-rata
variabel work-family conflict untuk responden yang menikah
77
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TURNOVER
INTENTION TERAPIS
SPA & WELLNESS

Job characteristics adalah pendekatan dalam merancang
pekerjaan
yang
menunjukkan
bagaimana
pekerjaan
dideskripsikan. Dalam penelitian ini, konteks Job characteristics
dinilai dari perspektif karyawan/terapis yang bekerja pada spa
dan wellness. Job characteristics menunjukkan seberapa besar
pengambilan keputusan yang dibuat oleh karyawan menyangkut
pekerjaannya dan seberapa banyak tugas yang harus diselesaikan
karyawan.
Indikator job characteristics pada penelitian ini mengacu
pada pendapat Hackman dan Oldham (1980), Ali et al. (2013), dan
Janina et al. (2015).
Masing-masing indikator job characteristics dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Skill variety, sejauh mana suatu pekerjaan membutuhkan
berbagai kegiatan yang berbeda dalam melaksanakan
pekerjaan,
yang
melibatkan
penggunaan
sejumlah
keterampilan dan bakat yang berbeda dari karyawan tersebut.
2. Task identitity, tingkat sejauh mana penyelesaian pekerjaan
secara keseluruhan dapat diidentifikasi/dikenali sebagai hasil
kinerja seorang karyawan.
3. Task significance, sejauh mana pekerjaan seseorang dipandang
penting dan signifikan.
4. Autonomy, sejauh mana karyawan memiliki kontrol dan
kebijaksanaan untuk melakukan pekerjaan mereka.
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