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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tenaga kerja merupakan aset yang terpenting dibandingkan faktor-faktor 

produksi lainnya. Hal ini merupakan salah satu faktor, karena manusia memiliki 

berbagai kebutuhan yang komplek yang diinginkan. Dalam hal ini perusahaan 

perlu memperhatikan perilaku dan kebutuhan-kebutuhan dari karyawan yang 

dimiliki. Walaupun kadangkala banyak juga perusahaan yang menganggap tenaga 

kerjanya sebagai alat yang tidak pernah diperhatikan hak dan kebutuhannya. Jika 

perusahaan dapat memperhatikan karyawannya sebagai salah satu asset 

perusahaan, maka hak karyawan tersebut dapat terpenuhi sehingga akan dapat 

mengurangi perputaran karyawan . 

Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Namun dalam upaya mencapai tujuan tersebut sering 

mengalami kegagalan yang salah satu penyebabnya adalah ketidakpuasan tenaga 

kerja terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Apabila ini 

dibiarkankan menyebabkan semangat kerja menurun. 

Keluar masuknya karyawan atau labour turnover dapat mempengaruhi 

kontinuitas kegiatan organisasi ataupun  perusahaan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Labour turnover menunjukkan distabilitas tenaga kerja, jika 

perusahaan tidak segera mengambil tindakan maka perusahaan akan mengalami 

tingkat labour turnover. 
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Menurut (Hasibuan, 2012, : 64) yang dimaksud dengan perputaran 

karyawan atau labour turnover adalah perbandingan antara masuk dan 

berhentinya karyawan dari suatu perusahaan. 

Sedangkan menurut (Handoko, 2010 : 119) perputaran karyawan adalah 

masuk dan keluarnya karyawan dari perusahaan untuk bekerja di perusahaan lain. 

Oleh karena itu untuk mempertahankan tenaga kerja yang ada, diperlukan 

kebijakan agar dapat menekan tingkat labour turnover. Dengan memberikan 

berbagai macam dorongan yang dapat meningkatkan semangat kerja, misalnya 

memberikan kompensasi,memberikan promosi jabatan, ataupun dengan adanya 

kondisi lingkungan yang menyenangkan akan meningkatnya semangat kerja. 

PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance yang beralamatkan di JL. 

Arifin Ahmad, Pekanbaru adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

pembiayaan. Dalam melaksanakan hubungan ketenagakerjaan juga mengalami 

keluar masuknya karyawan (Labour Turnover) dalam aktifitasnya. Untuk 

mengetahui tingkat perputaran karyawan baik yang masuk ataupun keluar untuk 

tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1: Status Karyawan Pada PT. Internusa Tribuana Citra Finance     

Pekanbaru 

 

NO Status Karyawan Jumlah Karyawan 

1 Karyawan Tetap 53 Orang 

2 Karyawan Kontrak 21 Orang 

 Total Karyawan 74 Orang 

Sumber: PT. ITC 2016 



3 
 

 

Dari tabel 1.1 diatas, berdasarkan status karyawan dapat diketahui bahwa 

jumlah karyawan tetap adalah sebanyak 53 orang, sedangkan karyawan kontrak 

adalah sebanyak 21 orang. Jumlah karyawan kontrak yang ada di perusahaan 

hampir mencapai kurang lebih 50 % dari jumlah karyawan yang ada, hal ini dapat 

mempengaruhi meningkatnya labour turnover pada perusahaan karena diketahui 

perputaran karyawan di perusahaan ini di dominasi oleh adanya karyawan 

kontrak. 

Karyawan tetap adalah karyawan yang memiliki hubungan kerja dengan 

perusahaan untuk periode yang tidak ditentukan atas dasar surat pengangkatan 

oleh pimpinan perusahaan melalui surat keputusan. Sedangkan karyawan kontrak 

adalah karyawan yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan untuk periode 

tertentu yang dituangkan dalam suatu kesepakatan kerja waktu tertentu dalam 

bentuk surat perjanjian kerja dengan tidak bertentangan dengan peraturan 

pemerintah yang berlaku. Kontrak ini dapat diperbaharui tergantung pada kinerja 

dan kebutuhan karyawan atau perusahaan. 

Keluar masuknya karyawan yang terus meningkat tersebut karena 

disebabkan ketidaksenangan mereka bekerja pada perusahaan tersebut. Selain 

dapat menurunkan produktivitas, tingkat keluar masuknya karyawan yang terus 

meningkat juga dapat mengganggu kelangsungan jalannya perusahaan. Oleh 

karena itu perusahaan haruslah teliti dalam melihat faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya perputaran karyawan tersebut seperti dalam hal 

pemberian motivasi, lingkungan kerja, kompensasi yang kurang memadai dan 
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juga jaminan masa depan yang kurang cerah. 

 

Keluar masuknya karyawan pada PT. Internusa Tribuana Citra Finance 

Pekanbaru dapat terjadi akibat dua hal yaitu diberhentikan oleh perusahaan atau 

keluar atas kehendak dari karyawan itu sendiri. Untuk mengetahui tingkat Labour 

Turnover karyawan di PT. Internusa Tribuana Citra Finance Pekanbaru dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.2: Tingkat Labour Turnover Karyawan Pada PT. Internusa Tribuana 

Citra Finance Pekanbaru 

 Jumlah Jumlah   Jumlah Jumlah Tingkat 
 

Tahun 
karyawan karyawan Karyawan rata-rata LTO 

 

Awal Masuk Keluar 
 
Akhir karyawan (%) 

 

 
 

 tahun    Tahun   
 

2012 33 11 12  32 32,5 37,5 
 

2013 32 16 18  30 31 60 
 

2014 30 36 22  44 37 50 
 

2015 44 28 23  49 46,5 46,9 
 

2016 49 23 19  53 51 35,8 
 

Sumber: PT. ITC 2016 

 Dari tabel 1.2 diatas terlihat adanya jumlah masuk dan keluar karyawan 

pada tahun 2012, jumlah karyawan awal tahun 33 orang, karyawan masuk 11 

orang, jadi semuanya berjumlah 32 orang dan keluar 12 orang, jadi 44 - 12= 32 

orang karyawan pada akhir tahun dengan tingkat LTO 37,5 %. Pada tahun 2013 

jumlah karyawan awal tahun 32 orang, karyawan masuk 16 orang, jadi semuanya 

berjumlah 30 orang dan keluar 18 orang, jadi 48 – 18= 30 orang karyawan pada 

akhir tahun dengan tingkat LTO yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 

60 %. Pada tahun 2014 jumlah karyawan awal tahun 30 orang, karyawan masuk 
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36 orang dan keluar 22 orang, jadi 72 – 22= 37 orang karyawan pada akhir tahun 

dengan tingkat LTO yang berfluktuasi menjadi 50 %. Pada tahun 2015 jumlah 

karyawan awal tahun 44 orang, karyawan masuk sebanyak 28 orang dan keluar 23 

orang, jadi 72 – 23= 49 orang karyawan pada akhir tahun dengan tingkat LTO 

yang tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 46,9 % . Pada tahun 2016 jumlah 

karyawan awal tahun sebanyak 49 orang, jumlah karyawan yang masuk sebanyak 

23 orang dan keluar sebanyak 19 orang, jadi 72 - 19= 53 orang karyawan pada 

akhir tahun dengan tingkat LTO sebesar 35,8 %. 

Keluar masuknya karyawan yang tinggi tersebut terjadi karena disebabkan 

oleh mereka merasa kurang puas dengan lingkungan kerja yang tidak nyaman, 

hubungan yang kurang harmonis, serta juga bisa disebabkan karna tidak 

sebandingnya kompensasi yang di terima, sehingga mereka berusaha mencari 

pekerjaan lain yang dianggap lebih sesuai. Lingkungan kerja adalah sesuatu yang 

ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas-tugas yang dibebankan kepada karyawan. 

Tabel 1.3: Pekembangan jumlah yang keluar pada PT. Internusa Tribuana 

Citra Finance Pekanbaru 2012-2016 

 

 Jumlah Jumlah Jumlah  Jumlah  

Tahun karyawan karyawan karyawan karyawan Jumlah 

 keluar pensiun di PHK mengundurkan  

      diri  

2012 12  2 3  7 12 

2013 18  1 7  10 18 

2014 22  4 7  11 22 

2015 23  6 9  8 23 

2016 19  7 6  6 19 

Sumber: PT. ITC 2016 
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Dari tabel 1.3 diatas terlihat tahun 2012 karyawan keluar sebanyak 12 

orang, 2 orang pensiun, 3 orang di PHK, dan 7 orang mengundurkan diri. Pada 

tahun 2013 karyawan keluar sebanyak 18 orang, 1 orang pensiun, 7 orang di PHK, 

dan 10 orang mengundurkan diri. Pada tahun 2014 jumlah karyawan keluar 

sebanyak 22 orang, 4 orang pensiun, 7 orang di PHK, dan 10 orang 

mengundurkan diri. Pada tahun 2015 jumlah karyawan keluar adalah sebanyak 23 

orang, 6 orang pensiun, 9 orang di PHK, dan 8 orang mengundurkan diri. Pada 

tahun 2016 jumlah karyawan yang keluar adalah sebanyak 19 orang, 7 orang 

pensiun, 6 orang di PHK dan 6 orang mengundurkan diri. 

 Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Syariful Mahyar S.Pd 

selaku karyawan di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Pekanbaru, 

adapun banyaknya karyawan yang di PHK setiap tahunnya dikarenakan pihak 

perusahaan ini mengutamakan kejujuran dalam kegiatan perusahaan, selain itu 

adanya ketidakpuasan perusahaan terhadap kinerja karyawan, dimana karyawan 

tersebut tidak bisa mencapai targetnya selama bekerja. Sedangkan alasan adanya 

pengunduran diri disebabkan karyawan ingin mencari pengalaman baru di 

perusahaan yang baru. Ada juga beberapa alasan lain misalnya jumlah kompensasi 

yang diterima tidak cukup memadai, kurangnya kesempatan berkembang di 

perusahaan, pekerjaan yang kurang menantang, persaingan antar karyawan, 

lingkungan kerja yang tidak nyaman karena hubungan yang kurang harmonis 

antara pimpinan perusahaan maupun dengan rekan kerja. 

 Keamanan dalam bekerja, kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu 
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kondisi dimana para pekerja bebas dari ancaman bahaya baik langsung maupun 

tidak langsung terhadap diri para pekerja akibat lingkungan pekerja berada. 

Labour turnover juga tidak sebandingnya kompensasi yang diterima karyawan. 

 Berdasarkan dengan uraian yang diatas serta dengan melihat situasi yang 

ada di PT. Internusa Tribuana Citra Finance Pekanbaru, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian permasalahan tersebut dengan judul : “ FAKTOR 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LABOUR TURNOVER PADA PT. 

INTERNUSA TRIBUANA CITRA FINANCE PEKANBARU “. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka penulis membuat suatu 

perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :“ Faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi Labour Turnover pada PT. Internusa Tribuana Citra Finance 

Pekanbaru”? 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya 

labour turnover pada PT. Internusa Tribuana Citra Finance 

Pekanbaru.. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Untuk mengembangkan pengetahuan serta menerapkan ilmu yang 

telah penulis terima selama kuliah, khususnya pada konsentrasi 

mata kuliah sumber daya manusia.  
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b. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan perusahaan dalam 

menerapkan suatu langkah kebijakan dalam mengatasi 

permasalahan labour turnover. 

c. Bagi peneliti berikutnya 

Sebagai bahan acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya yang 

sejalan dengan topik penelitian ini.  

1.4 Sistematika penulisan 

 Untuk dapat memudahkan pembahasan didalam penyusunan dalam tulisan 

ini maka penulis membaginya kedalam enam (6) bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 

Menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 
BAB II : TELAAH PUSTAKA 

 

Bab ini berisi landasan teori yang melandasi pembahasan penelitian ini 

dan hipotesis serta variabel-variabel penelitian. 

 
BAB III: METODE PENELITIAN 

 

Bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, sumber dan 

jenis data, teknik pengumpulan data serta analisa data. 

 
BAB IV: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah ringkas perusahaan, 

struktur organisasi, dan aktivitas perusahaan. 
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Merupakan bab yang memaparkan tentang hasil yang diperoleh selama 

penelitian dan pembahasan. 

 
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan dari apa yang telah penulis 

uraikan serta saran yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi 

oleh perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


